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  كيف تقرأ هذا الكتاب: إىل الشعب األمريكي

  

لـدى إعـداده يف صـيف عـام     " خلمـيين رهينـة بقبضـة ا  "أو " Hostage to Khomeini"أُريـد لكتـاب   
أن يكون إدانة صرحية للدور الذي لعبه الرئيس كارتر مسامهًا يف سقوط الشاه واستيالء اخلمـيين علـى    ١٩٨٠

  .رورة ملعرفتهاـقصة تستبد بالشعب األمريكي الض –وال يزال  –وبذلك كان الكتاب ... مقاليد السلطة 
كومـة رونالـد ريغـان الوافـدة إىل السـلطة االسـتفادة مـن هـذا         ، جيب علـى ح ١٩٨١واليوم، أي يف العام 

 –مبجرد علمه ببواطن األمـور  –الكتاب أيما استفادة، علما بأن الشعب األمريكي يتحمل املسؤولية السياسية 
قائمـة  ومثة فرصـة  . إزاء تضافر جهود أبنائه ملنع اإلدارة األمريكية املقبلة من تكرار أخطاء اإلدارة السابقة عليها

  .واستبداله حبكومة رشيدة ١٩٨١لزوال نظام اخلميين عن بكرة أبيه خالل عام 
راء ـبيد أن هذا الزوال مرهون بإرادة جمموع املـواطنني األمـريكيني، ومـن هنـا عليـك عزيـزي املـواطن بشـ        

ن تطلـب  كذلك عليك أ. واحدة لتقتنيها واألخرى لترسلها إىل نائبك يف الكوجنرس: نسختني من هذا الكتاب
من بائع الكتب احمللي االحتفاظ بنسخ من الكتاب كمخزون للبيـع، ومـن الصـحيفة احملليـة إخضـاع الكتـاب       

  .للمراجعة والتحليل
لنعرف املسؤولني يف واشنطن أن الشعب األمريكي لن يتهاون مع حكومته إن هي تعاملت مع نظام اخلميين 

  .ورية خارجة على كل قانونبأي اعتبار خمالف للواقع الذي ينطق بأنه دكتات

  
  ١٩٨١يناير  ١ 

 



    

  

 
  

  ٧  املؤلف تصدير    
  ٩ "أصدقائنا"ثورة بيد . ١
  ٢٦ كيف أطاح الربيطانيون بالشاه. ٢
  ٤٣  خيانة يف واشنطن. ٣
  ٥٩  آية اهللا انون يف السافاك. ٤
  ٧١  مكيدة بريطانيا ضد اإلسالم: ١اإلخوان املسلمون . ٥
  ١٠٠  املقر يف مصر: ٢ن املسلمون اإلخوا. ٦
  ١١٢  خطر حمدق وداهم: ٣اإلخوان املسلمون  .٧
  ١٢٥  الواليات املتحدة األمريكية  –اإلخوان . ٨
  ١٣٥  على شفا عصر مظلم جديد. ٩
  ١٥٠  فيليب" كيم: "العنصر السوفيييت. ١٠
   
   

    ٨٨      الصور التوضيحية تتبع الصفحة 
  

  

 



    

 
  

ــ ــدون إتــش الروش     وجه ــاب لين ــذا الكت ــة ه  Executive"حمــرر ومؤســس مؤسســة    –ين إىل كتاب

Intelligence Review"  باعتبـاره إضـافة ال غـىن عنـها      -، ومرشح احلزب الدميقراطي لكرسي الرئاسـة
  .ملسار التثقيف السياسي للشعب األمريكي قاطبة

خ حقيقة بسيطة مفادها أن آية اهللا اخلمـيين إمنـا   رمبا حقق الروش جناحا ال يشق له غبار يف استجالء وترسي
ميثل شرا مسـتطريا يف أصـله وأخالقـه؛ إذ سـاعة كـان املبعـوث األمريكـي إىل األمـم املتحـدة ينعـت اخلمـيين            

، أقـدم الروش علـى نـزع    "أصـدقاؤنا "ويصف الرئيس كارتر نفسه عصابة سفاحي اخلميين بأم " القديس"ـب
  .لإلسالم ال صلة هلا بصحيح الدين همشو ووصمه بالعجوز املنتقم الذي رفع ألويةًمست األخالق عن اخلميين 

لكن أصول اخلميين تبدو لغزا يف حد ذاا، فأنى ملُال مهووس يتقـد حقـدا وتعصـبا أن يطـيح بشـاه إيـران       
  القوي العتيد؟
! ا للكثريين أنه جاء من الالمكانم مطلقًا بأصول اخلميين، فبدتحف وغريها من وسائل اإلعالم مل إن الص

 وقد ساعدت هذه احلالة من التعمية حىت بني أرفع املسؤولني يف النظام البائد ممـن أبعـدوا إىل املنفـى دون فهـم    
بل إن األقاويل تتطاير بـأن شـاه إيـران املقبـور نفسـه مل      . صريح لكيفية إطاحة الثورة اإليرانية بعرش الطاووس

  ".Executive Intelligence Review" حىت قرأ إصدار مؤسسة  -يدرك عظم ما أصابه 

الكـامن وراء اخلمـيين إمنـا كـان     " السـر "واحلق أنه ال ألغاز يف الطريقة اليت اعتمدا املؤسسة يف اسـتجالء  
املدخل إىل حل اللغز الظاهر يف ثورة اخلميين هو تعريف الروش للحرب العاملية بني ممثلـي مـا يعـرف بفصـيل     

من جانب، والقوى الساعية إىل إطالق عصر جديد من النمو والتصنيع بال حـدود يف  " الظالم احلديثة عصور"
ومن فضلة القول أن وجود عصور الظالم مبعناها املذكور مل يعد سـرا حسـب مـا    . ربوع العامل من جانب آخر

لتقـدم واإلذكـاء املتعمـد لـروح     فلقرون عديدة بشر حكم األقلية الربيطانية بنهجـه املعـارض ل  : يفيد به الروش
الـذين   –وليس أدل على ذلك من أن االقتصاديني وعلماء االجتمـاع الربيطـانيني   . التخلف والتمذهب الديين

قد جادلوا يف أدبيات يعود  –على علوم االقتصاد " العلم الكئيب"حذوا حذو بارسون مالثوس يف إطالق اسم 
إن العلوم والتقنيـة مـا هـي إال شـر حمـض؛ ذلـك بـأم رأوا النمـوذج         تارخيها حىت القرن السابع عشر قائلني 

الوحيد للنظام االجتماعي ماثالً يف النموذج الصيين املنضوي على مجوع غفرية من الفالحني البدائيني " املستقر"
  .الرازحني حتت وطأة أنظمة زراعية شبه إقطاعية

لصني النموذج األمثل للدول النامية يف العامل الثالـث،  يرون يف ا -ومن واالهم-بيد أن الربيطانيني أنفسهم 
  . يف إيران كما أن الربيطانيني أنفسهم هم من رعوا هجوم آية اهللا اخلميين على معطيات القرن العشـرين



    

إن فهم هذه الفكرة البسيطة يفضي إىل استجالء يسري لوابل التفاصيل الشارحة لكيفية قيام الثورة اإليرانيـة  
وعلى ذلك، فإن اخلميين مل يقم بثورة، بل جيء به إىل سدة احلكم مـن خـارج الدولـة باعتبـاره     . يقًاشرحا دق

 يف الروايـة " سـاحر أوز "وعلـى شـاكلة   . رجل الواجهة واملرحلة لتحـول إيـران صـور عصـور الظـالم احلديثـة      
وشباا  حي إيران التعساءاألسطورية، ما اخلميين إال ساحر مفخم معمم أفلح يف إغواء مجوع ال حتصى من فال

  .الربيطانية غري أنه نصب كنرباس هلؤالء التعساء وفق عملية شديدة الدقة قامت ا املخابرات احلربية –البائس
هذا الكتاب يقص عليكم قصة تلك العملية، كما يروي الدور العلقمي الذي بذلته إدارة كارتر يف التواطؤ 

ومن مثّ، يراد من الكتاب أن يكون دليل إدانـة لطـابور خـامس علـى     . حاكمامع الربيطانيني لتنصيب اخلميين 
: املستذئبني وكيام السـري  أعلى مستوى داخل الواليات املتحدة، وهو طابور قدم العون والتأييد آليات اهللا

  !وهو عون مل ينقطع حىت بعد االستيالء على السفارة األمريكية يف طهران –اإلخوان املسلمون 
يت هذا الكتاب أُكُله إال بسجن جيمي كارتر وبرجيينيسكي وكيسنجر ورامزي كـالرك وسـايروس   ؤن يول
  .فانس

تقويضا  ولن تأمن دول املسلمني على نفسها من داء اخلميين إال بعد تعقّب تنظيم اإلخوان املسلمني وتقويضه
شـرق األوسـط، مـرورا مبقارهـا يف املنفـى يف لنـدن       تاما يف أحناء العامل، بدءاً من خالياه اإلرهابية املستترة يف ال

  . وجنيف ومالطا، ووصوالً إىل مسانديها يف جامعات مرموقة مثل جورجتاون يف العاصمة واشنطن دي سي
وزمالئي يف مؤسسـة    وختاما، أود تقدمي خالص شكري وامتناين للتعاون املثمر الذي وجدته من أصدقائي

"Executive Intelligence Review ."       وبصفيت مـدير الشـؤون االسـتخبارية للشـرق األوسـط لـدى
. املؤسسة، فقد فزت بفرصة االستمتاع مبساعدة احملللني اخلرباء مارك بردمان، وجوديث واير، ونانسي كوكر

عالوة على ذلك، أحب أن أعلن عن خالص تقـديري وشـكري للمسـاعدة اجلمـة الـيت وجـدا مـن زميلـي         
وايت، املـديرين للشـؤون   . رئيس مكتب الشرق األوسط لدى فرع املؤسسة يف أوروبا املؤلف تريي لو مارك،

السيدة لينـدا دو هويـوس،    –االستخبارية السياسية لدى املؤسسة، وكذلك حملرري لدى دار فرانكلني هاوس 
 .ملا قدموه يل من عون وبصرية

  .ميق لكرايتون زوكوس وكريستوفر آركما أتوجه بالشكر اخلاص والع
  

  روبرت كارمن دريفس
  ١٩٨٠نوفمرب  ٧

 مدينة نيويورك



    

 
 

  

خرجت اجلموع الغاضبة اجلارفة إىل شوارع طهران مفاخرة بأسلحتها اآللية اليت حازا حديثًا، وشـرعت  
ويف ملـح البصـر وسـكون    . يف ب املباين العامة وحتطيم بقايا نظام الشاه املخلوع؛ فبدأ عصر سلطان الرعـب 

ممن رفضوا التعاون مع احلكومة اجلديدة، وكان ذلـك علـى يـد     الفضاء، أُعدم كبار ضباط اجليش واملخابرات
ومل خيتلف حال املدائن والقرى عن حواضر الدولة، إذ قُتل املئات واملئـات علـى يـد    . فرق اغتياالت غري رمسية

بعـد سـويعات مـن إعـالن آيـة اهللا       ١٩٧٩من شـهر فربايـر لسـنة     ١٢كل ذلك حدث يوم . احلشود املهتاجة
  .مجهورية إيران اإلسالميةاخلميين قيام 

 -إنين أعتقد بأن إيران "أما يف واشنطن فقد عقد الرئيس كارتر مؤمترا صحفيا على عجل ليقول للعامل أمجع 
  ".سيظلون أصدقاء لنا -حكومةً وشعبا 

صدم الكثريون لرغبة كارتر يف مصادقة النظام الـدموي الوليـد، لكـن تصـرحيات الـرئيس مل تلـق االهتمـام        
وما هي إال أيام حىت اسـتولت جمموعـة   . واسع يف خضم األزمة العاملية اليت أحاطت بالثورة احلاصلة يف إيرانال

من السفاحني على السفارة األمريكية يف طهران وبت حمتوياا؛ فبدا تصريح كارتر تعقيبـا حمـل سـخرية يف    
بيـد أن الواقـع عـرض ترحيـب     . لسه الثوريخضم عاصفة الكراهية والتعصب اجلائحة اليت أرسلها آية اهللا وجم

الرئيس الرمسي بدكتاتورية اخلميين على أنه مؤشر حلقيقة أكثر عمقًا وخفية؛ ذلك بأن كارتر كان لديه سبب 
فعال إدارته كرست موقع أأي أن تصرحيه و": أصدقائنا"قوي ليعتقد بأن نظام املاليل يف إيران سيكون يف دائرة 

  .اخلميين يف السلطة
ساعدت احلركـة الـيت نظّمـت     -بتعمد مقصود وتفكّر ماكر-ال أعزو األمر للتقاعس، بل إن إدارة كارتر 

بـدًءا مـن االسـتعدادات    -اإلطاحة بشاه إيران؛ فتلك اإلدارة كان متورطة يف كل خطـوة علـى تلـك الطريـق     
وراء الستار مع اخلونة يف عسكر الشاه الدعائية وانتهاًء بتوريد األسلحة والذخرية؛ ومن الصفقات املريبة املربمة 

ورمبا كان هذا الفصل مـن  . ١٩٧٩وصوالً إىل اإلنذار األخري للزعيم املنهار بترك إيران يف شهر يناير من العام 
  .للمثل والقيم اليت قامت عليها األمة -مبقدار ال يضاهيه فيه أي حدث آخر -التاريخ األمريكي طافحا باخليانة 

  مثـل قيقية للثورة اإليرانية ما هي إال أقصوصـة تتصـاغر إىل جانبـها أفظـع قصـص اجلاسوسـية       إن القصة احل
 " The Crash of 'ومن الالزم استقصاء ما خلف األبواب املغلقة خبصوص أقوى . لصاحبها بول إردمان" ٧٩

ئـات واـالس يف   وأهم املصارف وشركات النفط واملؤسسات الصناعية العاملية، وما كان يـدور يف أروقـة اهلي  
إن إيـران  ". املعهد امللكي للشؤون اخلارجية يف لندن"و" جملس نيويورك للعالقات اخلارجية"نوادي النخبة مثل 



    

هي ميدان املعركة الظاهر حلرب دارت رحاها وراء األستار وما زالت تتقد يف األوساط املالية العاملية وأصدقاء 
  .ابعة لدول حلف الناتو وإسرائيل والشرق األوسطأرباا يف خمتلف أجهزة املخابرات الت

أما يف أروقة احلكومة األمريكية فثمة جمموعـة صـغرية مـن املـديرين املسـؤولني عـن سـقوط الشـاه، وعلـى          
رأسهم برجيينسكي من جملس األمن القومي، ووزير اخلارجية السابق سايروس فانس، ومنسق جمموعـة العمـل   

لكن مثة أياد أخرى متورطة منها ديفيد نيوسم . جملس األمن القومي جورج بالاملختصة بالشأن اإليراين لدى 
وهنري بركت من وزارة اخلارجية، باإلضافة إىل السفري األمريكي ويليام إتش سوليفان يف طهـران؛ وهارولـد   

ر من قيادة واجلنرال روبرت هيوز ، واجلنرال أجلزاندر هيج)البنتاجون(براون وتشارلز دنكان يف وزارة الدفاع 
  .حلف الناتو؛ واألدمريال ستانسفيلد ترونر وروبرت بوري من وكالة املخابرات املركزية

عمل حتت إمرة تلك الزمرة اإلدارية النخبوية جمموعة من املتخصصني يف شؤون الشـرق األوسـط وإيـران،    
م منهم ريتشارد كوتـام  ويف السياق نفسه ميكننا تسمية أشخاص بعينه. وكانوا ذوي باع طويل يف هذا الصدد

من جامعة بيترسربغ، ومارفني زويرت من جامعـة شـيكاغو، وجـيمس بيـل مـن جانـب تكسـاس يف أوسـتني،         
ويضـاف إىل  . وريتشارد فولك وبرنارد لويس من جامعة برينستون، وتوماس ريكس مـن جامعـة جورجتـاون   

" اإلخوان املسلمون"ة السرية املعروفة باسم هؤالء جمموعة منتقاة من عمالء املخابرات الربيطانية وممثلي اجلماع
كحلقة وصل بـني املـنظمني امليـدانيني لثـورة اخلمـيين مـن جانـب،         ١٩٧٩و ١٩٧٧بني عامي  -اليت عملت 

والبيت األبيض حيث كارتر من جانب ثان، وجملس األمن القومي من جانب ثالث؛ أما منسق العملية برمتها 
  .ابق رامزي كالركفكان النائب األمريكي العام الس

يف " جزيـرة االسـتقرار  "يناصر الشاه وميتدح إيران بوصـفها   - ١٩٧٨يف العام  -بينما كان الرئيس كارتر 
  .الشرق األوسط املضطرب، كان مساعدوه عاكفني على قذف احلليف اإليراين يف أتون الثورة الالفح

لى دراية بإقدام الواليـات املتحـدة علـى    ، كان عدد من مسؤويل إدارة كارتر ع١٩٧٧ملّا كان مطلع العام 
  تقدمي الدعم خفيةً للقوى املعارضة للشاه، وهي القوى الـيت كانـت مـا تـزال يف طـور االلتفـاف وقتئـذ حـول         

قلـة هـم مـن علمــوا باالسـتراتيجية الكامنـة وراء اتصـاالت املخـابرات األمريكيـة املســتمرة         . آيـة اهللا اخلمـيين  
املعرفـة علـى قـدر    "املعلومات سـرية للغايـة ومـا كانـت تقـدم إال علـى أسـاس         مبستشاري اخلميين؛ إذ كانت

ة والبنتــاجون يــرات مــن املــوظفني يف درجــات عاديـة لــدى وزارة اخلارج ـوعلــى ذلــك، أدى العشـ ". احلاجـة 
ني رية اجلزئية أو التامة، وبدا هلـم جبـالء أن التحـالف املتشـكل بـ     ـواملخابرات املركزية عملهم يف إطار من الس

  .البيت األبيض واإلخوان املسلمني ما هو إال جزء من االستراتيجية اجليوسياسية املوجهة ضد االحتاد السوفيييت
 مـثالً سـرت شـائعات يف األوسـاط     ١٩٧٩قدمت اإلدارة توضيحات سطحية ملـداراة السـذج، ففـي عـام     

بالسرطان وأن أجله قد اقتـرب رغـم    االستخبارية يف واشنطن مفادها أن الوكالة املركزية علمت بإصابة الشاه



    

يستفاد من هذا التوضيح أن موت الشاه سيخلف من ورائه فجوة على مستوى القيـادة  . ما خيضع له من عالج
ونقل عن الوكالة املركزيـة أـا تتوقـع أن تعـم الفوضـى      . يف إيران لن يتسىن رأبها وفق عملية سلسلة خلالفته

كما قيـل إنـه جيـب علـى     . لسوفيييت قد يستغل أزمة إيران عندئذ للتدخل فيهاعقب موته، وتعتقد أن االحتاد ا
لإلعـداد   -الذين اختذوا الدين منطلقًا باألسـاس   -الواليات املتحدة الشروع يف اتصاالت مع املعارضني للشاه 

ا الذين الحظـوا  من الوارد أن يرضي هذا التربير صغار املسؤولني يف اإلدارات احلكومية ال سيم. حلكومة بديلة
  .االجتاه املتنامي إلجياد صالت أمريكية يف اخلفاء والعلن مع القوى الراديكالية املناوئة للشاه -شيئًا فشيئًا  -

  . أما الشعب األمريكي فلم تكترث احلكومة بإطالعه على أي مربرات
البطاقـة  "السـتخدام   العقـل املـدبر يف إدارة كـارتر    -كبري مستشـاري األمـن القـومي     -كان برجيينيسكي 

أفصح الرجل عن رؤيته على املأل أنه يرى  ١٩٧٧يف لعبة التنافس مع االحتاد السوفيييت، فمنذ العام " اإلسالمية
 بعـد الثـورة  " نيويورك تـاميز "ويف مقابلة له مع صحيفة ". حصنا يف مواجهة الشيوعية" "األصولية اإلسالمية"يف 

شنطن سـترحب بقـوى الصـحوة اإلسـالمية يف الشـرق األوسـط ألن القـوة        اإليرانية، أعلن برجيينيسكي أن وا
معارضة بطبيعتها للقوى السائدة يف املنطقة، وهي القوى اليت افترض  -) أيدلوجية(كفكرة عامة  -اإلسالمية 

د لتأكي -السكرتري الصحفي لكارتر-مث حان دور جودي باول . فيها أن تكون متكئات حمتملة لالحتاد السوفيييت
  .؛ أي بعد ثالثة أيام من احتجاز ثالثة ومخسني أمريكيا كرهائن يف إيران١٩٧٩نوفمرب  ٧هذا التوجه بتاريخ 

ورغم ذيوع فكرة صائبة مفادها عـدم درايـة برجيينيسـكي علـى اإلطـالق باألوضـاع السياسـية يف الشـرق         
. الدينية كسالح يف احلرب السياسية األوسط، إال أنه كان مشغوالً بفكرة ثابتة هي توظيف األديان والطوائف

وملّا كان تدريب الرجل على يد اليسوعيني يف جامعة ماكغيل، فقد صرح بأنه يرى نفسه قريبا أيما قـرب مـن   
اليسوعيني يف طريقة التفكري، األمر الذي جعل منه عضوا فخريا يف مجعية اليسوعيني املذكورة؛ وألنه مهـووس  

رقية كونه منتميـا لألرسـتقراطية الرجعيـة يف بولنـدا اإلقطاعيـة، فقـد نظـر يف إمكانيـة         مبسألة حترير أوروبا الش
وانطالقًا من هذه املزية، كان من الصعب على برجيينيسكي املسارعة . إحداث انتفاضة تقودها شبكات يسوعية

يف منطقـة الشـرق   إىل استنتاج مفاده أن سلسلة من احلكومات الـيت يسـيطر عليهـا تنظـيم اإلخـوان املسـلمني       
  .األوسط من شأنه أن خيدم الغاية نفسها

وبتضافر اجلهود مع مثار الشـبكات اليسـوعية وخمتلـف املنفـيني مـن أوروبـا الشـرقية، واسـتحداث اللعـب          
الراحبة يف آسيا، فإن التعاون مع تنظيم اإلخوان املسلمني من شأنه استكمال املساعي الرامية " بالبطاقة الصينية"

  .ق االحتاد السوفيييت جبيوش ثابتة العداء له على املستوى الفكريإىل تطوي
تنضوي على مزايا عظيمة من الناحية التكتيكية،  -حسب رؤية برجيينيسكي  -ورغم أن هذه االستراتيجية 

إال أا مل تكن لتؤيت أكلها بالضرورة إال بعد مرور ما يقارب عقد أو عقـدين مـن الـزمن؛ وهـي الفتـرة الـيت       



    

قع فيها رئيس جملس األمن القومي وهن االحتاد السوفيييت جراء االخنراط يف سباق تسلح آخر واحلرص على يتو
نشـر   ١٩٧٩لقد شهد عام ! الرفاه االقتصادي، وهو ما سيفضي إىل تفكك االحتاد السوفيييت يف اية املطاف

والءات املواطنني السوفييت من املسلمني استطالع استراتيجي رمسي أجرته احلكومة األمريكية جاء فيه أن اجتاه 
إىل تنظيمات خارج االحتاد السوفيييت على طول ضـفته اجلنوبيـة قـد يكـون عـامالً مسـاعدا يف متزيـق االحتـاد         

  .السوفيييت عقب حرب نووية حرارية شاملة
الـذي   -القـومي  وملّا كان برجيينيسكي مهووسا بتلك اخلياالت املرتبطة بنهاية العامل، أجرى جملـس األمـن   

دراسات لصاحل جلنته املختصة بالتنسيق اخلاص للنظر يف اآلثار احملتملة لقيام مترد إسـالمي   -يرأسه برجيينسكي 
مليـون   ٥٠اجلـدير بالـذكر يف هـذا املقـام أن قرابـة      . على الشعوب اإلسالمية داخل نطـاق االحتـاد السـوفيييت   

هم من املسلمني، ومن هنا أشارت نتـائج الدراسـات الـيت     - أو حنو ربع سكان االحتاد السوفيييت -سوفيييت 
. أجريت يف لندن إىل أن املكون اإلسالمي يف الدولة هو املكون األسرع منـوا بـني مكوناـا السـكانية املتباينـة     

فإن الكثري من السوفييت  -اليت نشرت تلك االستطالعات والدراسات  -" لندن تاميز"وكما جاء يف صحيفة 
وقد رفضت . سلمني ينتمون لشبكة سرية خفية من التنظيمات الصوفية الغامضة وتنظيمات اإلخوان املسلمنيامل

  .أكثرية احملليني املتزنني هذا الطرح
ومع تسارع املـد الثـوري ضـد الشـاه، قـررت اللجنـة سـالفة         - ١٩٧٩غري أنه يف شهر ديسمرب من العام 

احملطات اإلذاعية التابعة لوكالة املخابرات املركزية باللغات املتحدثة الذكر التوسع سريعا يف عمليات البث من 
ويف الشـهر التـايل أطلـع مسـؤولو إدارة كـارتر جلنـة العالقـات        . يف املناطق اإلسالمية داخل االحتاد السـوفيييت 

ة نظـرا ملـا   على األصولية اإلسالمي" دراسة عاملية"اخلارجية مبجلس الشيوخ على أن برجيينيسكي طالب بإجراء 
، فـإن  "واشـنطن بوسـت  "ووفقًا ملـا نشـرته صـحيفة    ". يف أحناء كثرية من العامل... أثر سياسي متعاظم "هلا من 

  ".وجه األوساط االستخبارية رمسيا لعمل دراسة متعمقة على هذه الظاهرة"برجيينيسكي 
ة لسياسـة الواليـات املتحـدة جتـاه     لعراـا برجيينيسـكي حاكمـ   " البطاقة اإلسالمية"صارت ... شيئًا فشيئًا 

رحيه الشهري الذي وصف فيـه  ـويف ذروة الثورة ضد نظام الشاه، أصدر برجيينيسكي تص. الشرق األوسط برمته
. ميتد من مشال وشرق أفريقيا يف الشرق األوسط مرورا بتركيا وإيران وباكستان" قوس لألزمات"املنطقة بأا 

السوفيييت مبمارسة لعبة القوى يف تلك املنطقة من العامل بغية السيطرة على موارد  وأطلق الرجل ااماته لالحتاد
ورغـم أن أحـدا مل يصـدق أن موسـكو     . النفط يف اخلليج، وهي املوارد اليت تقوم عليها الصـناعات يف الغـرب  

الشـاه يف  ء حـىت إن جـل احملللـني اعتقـدوا أن موسـكو أرادت بقـا      -تدعم اخلمـيين يف مواجهـة الشـاه     كانت
فقد استغل برجيينيسكي الصورة الذهنية للدب السوفيييت الزاحف إىل احملـيط اهلنـدي القتـراح إنشـاء      -السلطة

  .)"METO( ميتو"أو " منظمة حلف الشرق األوسط"



    

الصـهيوين رئـيس مؤسسـة    -طالـب إدغـار برونفمـان     ١٩٧٨مل تأت الفكرة جبديد، ففي يوليو من العـام  
بالنظر يف تلك " نيويورك تاميز"يف عمود للرأي خالف األعراف املتبعة لدى صحيفة  -النسيغرام للدعاية واإلع

وولتـر   -عضو جملس الشيوخ عن نيويورك  -الفكرة جمددا، كاشفًا عن مناقشته الفكرة مع جاكوب جافيتس 
وبعـد  . فيـذ الفكـرة  مونديل نائب الرئيس الذي اقترح بدوره على برجيينيسكي الحقًا مضي اإلدارة قُـدما يف تن 

يف شـهر  " كامب ديفيد"قبول املقترح يف صورة ورقة عمل مقدمة من البيت األبيض، أدى ذلك إىل التئام قمة 
  .١٩٧٨سبتمرب من العام 

كان ينتظر من مصر وإسرائيل النهوض بدور املبادر لتوسعة حلف النـاتو يف الشـرق األوسـط، وكـان مـن      
  .ااملفترض أن حيني دور إيران بعدمه

يف مراحله األوىل أن يكون بروتوكوالً غري صارم التنظـيم بـل وغـري رمسـي، أي أن     " ميتو"كان يراد حللف 
يرتكــز يف املقــام األول علــى التعــاون بــني الفــروع الوطنيــة للتنظــيم العــاملي لإلخــوان املســلمني واملخــابرات   

املشترك القادر على ربط األنظمة املتباينـة يف   ويف ذلك اعترب برجيينيسكي اإلخوان املسلمني العامل. اإلسرائيلية
  ".قوس األزمة"إطار واحد ملد 

جتلى أوج استراتيجية برجيينيسكي اإلسالمية يف الدعم اخلفي األمريكي والدعم الصـيين العلـين للعصـابات    
مريكيـة علـى   ومع انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران، امرت املساعدات األ. األفغانية خارج باكستان وإيران

العصابات األصولية املقاومة لالحتـاد السـوفيييت بعـد أن تـدفقت التقـارير علـى جملـس األمـن القـومي برئاسـة           
وملـا سـيطرت رؤى االنتصـار    . برجيينيسكي مبشرةً بانتصارات عسكرية مزعومـة ملتمـردي اإلخـوان املسـلمني    

فـاؤه يف بكـني   لمـني، مـارس برجيينيسـكي وح   اإلسالمي الساحق ضد النظام األفغاين بقيـادة رئـيس الـوزراء أ   
يف أفغانستان، وذلك بالرغم من ظهور مؤشـرات باسـتعداد االحتـاد    ) احلرب املقدسة(ضغوطهم دعما للجهاد 

  .١٩٧٩السوفيييت للتدخل العسكري يف أواخر عام 
مي بالصـدمة،  وملا وقعت الواقعة، أصاب االجتياح السوفيييت ألفغانستان برجيينيسكي وجملـس األمـن القـو   

  لكن هذا ال مينع إمكانية الترحيب به سرا؛ إذ حانـت الفرصـة عندئـذ لواشـنطن لتعبئـة اجلهـد اإليـراين وبقيـة         
العامل اإلسالمي ضد االحتاد السوفيييت الذي صورته التصرحيات الرمسية اخلارجة مـن واشـنطن علـى أنـه العـدو      

  .األول لإلسالم
برجيينيسكي املسلمني على االستيالء على السفارة األمريكية واحتجاز " حلفاء"وما كان من اكتراث إلقدام 

  .الدبلوماسيني كرهائن وحتريق السفارة األمريكية يف كل من باكستان وليبيا
ومع . أمريكي هو برجيينيسكي" راسبوتني"ال ينتهي سر ثورة اخلميين عند االحتماالت االستراتيجية لوجود 

ة اإلسالمية مرور ما تبقى من أيام يف عمر نظام الشاه، أحنـى الشـاه بالالئمـة ال علـى     انتظار االنتفاضة األصولي



    

وهيئة اإلذاعة الربيطانية باعتبارمهـا مسـعري   " بريتيش بتروليوم"جملس األمن القومي األمريكي، بل على شركة 
  .ن بني يديهواحلق أن برجيينيسكي كان يلعب بالبطاقة اإلسالمية اليت وضعها الربيطانيو. التمرد

بل العـائالت احلاكمـة مـن األقليـة      -وحنن إذ نسمي الربيطانيني فإننا ال نعين م حكومة اململكة املتحدة 
دون منازع لتصبح مركز القيادة لطبقة النبالء اإلقطاعيني يف  ١٦٦٠الربيطانية اليت حكمت بريطانيا منذ العام 

مالية؛ فكانت سياسة تلك األقلية تملى عليها وتصـل إليهـا مـن     أوروبا، إضافة إىل املرتبطني ا بأوجه انتفاع
خالل مؤسسات مثل املعهد امللكي للعالقات الدولية، واملعهد الدويل للدراسات االسـتراتيجية، ويف الواليـات   

  .املتحدة من خالل مؤسسات رفيعة املستوى مثل جملس نيويورك للعالقات اخلارجية ومعهد أسنب وغريها
شرعت اإلنسانية يف إعتاق نفسها من براثن عصور الظالم اليت أعقبـت ايـار    ماعند -شارملان منذ عصر 

كان اخلطر األعظم على عائالت النبالء األوروبية هو قيام دولة وطنية بقيـادة ملتزمـة    -اإلمرباطورية الرومانية 
أي شعب واع لـن يتـهاون مطلقًـا مـع     وكما أثبتت الثورة األمريكية، فإن . بتنمية مواطنيها وازدهار اقتصادها

  .إىل التخلف -قسرا  -حكم األقلية ونظامها الداعي 
إن سليلي أسر األقليات احلاكمة يف بريطانيا ال تعتمد يف تفكريها حساب الشـهور والسـنني، بـل حسـاب     

انا بقـدوم عصـر   ومن مثّ، كان تأسيس مجهورية إيـران اإلسـالمية بالنسـبة هلـم إيـذ     . العقود بل والقرون أحيانا
وملّا كان العقل األرستقراطي الربيطـاين حاضـرا مـن    . ستسود فيه األصولية الدينية ونظرة عاملية مناهضة للعلوم

فـإن   -متاما كما هي احلال مع العقل اإليطايل واهلولندي واهلابسبورغي ومن علـى شـاكلتهم    -جيل إىل جيل 
وقية السامية اليت كانت حاضرة يف أيام مزارع اللوردات واإلقطاعيات هذا العقل تشكّل استنادا إىل اإلميان بالف

  .رت احلياة على طبقة النبالء ورجال الدين والعبيد وفق طبقات هرمية بينة احلدودـعندما اقتص
" مؤسسة برتراند راسيل للسالم"ومن املفيد يف هذا املقام اقتباس كلمات اللورد برتراند راسيل الذي قدمت 

ة له الكثري لتقليد اخلميين مقاليد السلطة، ففي االقتباس كفاية لتبصري القارئ بطبيعة العقل الذي أحتـدث  التابع
  :قال ١٩٥١عام ) أثر العلوم يف اتمع" (Impact of Science on Society"عنه؛ إذ ملّا كتب راسيل كتابه 

أثر عظيم  -حىت اآلن-ومل يكن للحرب . حدألف نسمة يف اليوم الوا ٥٨يتزايد سكان العامل حاليا مبقدار "
خميبة لآلمال يف هذا ... لقد ثبت أن احلرب ... على هذه الزيادة، فقد استمرت طوال فترات احلروب العاملية 

وإذا أمكن . لكن رمبا تثبت احلرب البكتريية البيولوجية فعاليةً أكرب من احلرب العادية... اخلصوص حىت اآلن 
يف عموم العامل مرة واحـدة يف كـل جيـل، فمـن املمكـن للنـاجني التناسـل حبريـة دون         " ألسوداملوت ا"انتشار 

قد تكون األوضاع غري سـارة، لكـن مـاذا يف ذلـك؟ إن ذوي العقـول      ... التسبب يف اكتظاظ العامل بالسكان 
اعية حينئـذ  رية والصـن اوستصـبح املراكـز احلضـ   ... الراجحة ال يبـالون بالسـعادة، ال سـيما سـعادة اآلخـرين      

فسيعودون إىل االنسياق يف قطعان الفالحـني الـيت خربهـا     -إن ظلوا على قيد احلياة  -مهجورة، أما سكاا 
  ".أجدادهم يف العصور الوسطى



    

الذي خرب االقتصاد اإليراين وأحال مواطنيه إىل  -وعلى ذلك، فإن األقلية احلاكمة ترى يف نظام اخلميين 
ومن هنا كان امتداح ممثلي الطبقة الربيطانية احلاكمة لتـدمري  ". حداث اليت ستتواىلمنوذج األ" -مجوع هائجة 

اخلميين املدن اإليرانية والعودة اجلربية إىل احلياة الزراعية بدالً من بناء دولة صناعية نامية واإلتيان على الربنامج 
  .وإمنا لألمم الصناعية الغربية أيضا النووي اإليراين، فتلك رؤيتهم ال كنموذج للقطاع املتخلف من العامل

ومن مثّ، ينعدم التخطيط واالستراتيجية اجليوسياسية لدى األقلية احلاكمة يف بريطانيـا، حـىت إنـه يف ايـة     
  .النظر والتقصي ال خيضع لذلك اهلدف املنشود على املدى البعيد

ر، وال يراود إىل طبقة من رجال بلغوا من لكن هذا املشروع يظل حلما جمافيا للتطور الزمين يف حقيقة األم
العمر أرذله فال يستطيعون فائدة وال إفادة لوال الواقع الذي يشهد بأن سياسة العصور الوسـطى الربيطانيـة قـد    

إا سياسـة  . سيطرت على معظم دوائر صنع القرار يف الواليات املتحدة؛ ومن بينها حكومة الواليات املتحدة
أي ": التخصصـية "و" رعايـة البيئـة  "و" تصفري النمـو "و" اتمع ما بعد الصناعي"من قبيل ر وراء شعارات تتست

  .أا ردة أخالقية تستهدف تدمري العقول بثقافة مضادة هلا أثر املخدرات يف اإلتيان على العقل
، وجتسـد  األخذ رمسيا بسياسة العصور املظلمـة الربيطانيـة يف إدارة جيمـي كـارتر املقبلـة      ١٩٧٥شهد عام 

. ، وهو استقراء جاء يف ثالثني جملدا للعقد املقبل"مشروع جملس العالقات اخلارجية حلقبة الثمانينيات"ذلك يف 
طـوين سـلومون وهارولـد بـراون وبرجيينيسـكي      وهم سايروس فـانس وأن  - املشروع وقد انتقل املشاركون يف

  .١٩٧٧كارتر يف عام  إىل واشنطن لشغل مناصبهم يف إدارة -وليزيل غيلب وغريهم 
القتصاد العـامل؛ غـري أن التقريـر ال    " التفكيك املنضبط"يرتكز املوضوع العام ملشروع حقبة الثمانينات على 

ينضوي على حماولة إخفاء ااعة والفوضى االجتماعية والوفاة اليت ستتمخض عن هذه السياسة لـترتل مبعظـم   
  .شعوب العامل

، لكن جملداته بينت أن النظام املايل واالقتصادي العاملي حيتـاج  ١٩٧٩ىت عام مل خيرج املشروع إىل العلن ح
حتـت   -مثل الطاقة وختصيص األموال والطعـام   -إىل إصالح كامل مبا يضمن وقوع قطاعات دواليبه الرئيسة 

ريـق مـن   ف -وفـق اقتـراح الـس     -إدارة عاملية واحدة، على أن يتوىل اإلشراف على تلك اآلليـة املسـتحدثة   
  .املديرين التجاريني املستقدمني من شركات النفط متعددة اجلنسيات والبنوك األجنلو أمريكية

األمة واإلشراف العاملي الكـائن بيـد    -دف إعادة التنظيم على الوجه املذكور إىل استبدال مفهوم الدولة 
مل إىل منـاطق أو تكـتالت منفصـلة ذات    األمم املتحدة وصندوق النقد الدويل، وهو ما يتأتى أوالً بتقسـيم العـا  

عمالت إقليمية، على أن توجد منطقة يسيطر عليه اجلنيه اإلسترليين الربيطاين املتهاوي، وأخرى يسيطر عليها 
. الفرنك الفرنسي وثالثة للدوالر األمريكي ورابعة للني الياباين وخامسة للـدينار العـريب؛ وعلـى ذلـك فقـس     

مهام التوسط بني تلك املناطق، وتكون له سيطرة شبه مطلقة علـى تـدفق العملـة     ويتوىل صندوق النقد الدويل



    

وبذلك ينتهي االعتماد على الدوالر األمريكي باعتباره العملية املركزيـة لالحتياطـات املاليـة    . والتجارة الدولية
  . ستوى العاملياملعلى 

  .األمم النامية ويواكب ذلك وقف تام لتدفق منتجات القطاع التقين املتطور إىل
املسـتوجبة للعمـل   " التقنيـة "، أي "التقنيـات املناسـبة  "ولن يسمح للعامل النامي إال مبا يسميه البنـك الـدويل   

" مسـتحقة للتمويـل  "وينفرد صندوق النقد الدويل يف هذا السياق بتحديد ما إذا كانت أي دولة نامية ! الشاق
  .املالية األجنبية والقروض طويلة األجلبدرجة كافية ليتسىن هلا احلصول على املساعدة 

تتوقع دراسات البنك الدويل ووثائق صـندوق النقـد الـدويل الرمسيـة أن األثـر املترتـب علـى هـذا الربنـامج          
التقرير العاملي "ويف هذا اإلطار، يتوقع . سيتمثل يف اخنفاض حاد ومفاجئ يف أعداد السكان بدول العامل الثالث

 ٣أن هذه السياسة ستؤدي إىل اخنفاض بنحو  -بل ويقر  -زارة اخلارجية األمريكية الصادر برعاية و" ٢٠٠٠
  .٢٠٠٠مليار نسمة من تعداد السكان العاملي حبلول عام 

إن إيران هي أفضل أنبوب اختبار إلثبات إمكانية إجبار شعوب العامل الثالث على فرض هذه السياسة على 
  .أنفسها

رجيينيسكي على عالّا خبصوص اهلدف الرئيس من حتالف إدارة كارتر سيكون من اخلطأ أخذ تصرحيات ب
أال وهو استهداف االحتاد السوفيييت؛ ذلك بأن اهلدف الرئيس هـو اقتصـادات حلفـاء    : مع األصولية اإلسالمية

  . الواليات املتحدة يف أوروبا الغربية، أما السالح الرئيس يف ذلك فهو النفط
اسـتثناء وحيـد هـو بريطانيـا     ب - ١٩٧٨يا الغربية قياد اتمع األورويب يف عـام  تولت حكومتا فرنسا وأملان

 -وفق رؤية أحـد املسـؤولني يف أملانيـا الغربيـة      -إزاء تشكيل النظام املايل األورويب الذي ينظر إليه  -العظمى
ورويب وصـندوق النقـد   وقد جسد النظـام املـايل األ  ". البذرة املفضية إىل خالفة صندوق النقد الدويل"على أنه 

الـذي تطرحـه إدارة كـارتر يف كـل     " التفكيك املنضـبط "برناجما واجه به سيناريو " مرحلته الثانية"األورويب يف 
مناسبة، ودعيا إىل تعزيز الدوالر األمريكي والعودة إىل الذهب كاحتياطي معيـاري والتوسـع يف إنتـاج الطاقـة     

ء صناعات القطاع املتقدم مـن خـالل برنـامج طمـوح لتصـدير التقنيـات       النووية حول العامل باإلضافة إىل إحيا
  .الفائقة بغية إكساب القطاعات املتخلفة طابع التصنيع احلديث

يتوقف جناح النظام املايل اجلديد على بناء حتالف من أجل التنمية مع الدول األعضاء يف منظمة أوبك؛ فقد 
يف استقصاء إمكانية إبرام صفقة مع الدول املنتجة للنفط،  - ١٩٧٧منذ العام  -شرعت فرنسا وأملانيا الغربية 

وهي الدول اليت ستورد إليها أوروبا الغربية صادرات فائقة التقنية يف مقابل عقود طويلة األجل لتوريـد الـنفط   
ؤول يف ويف املقابل، تودع دول أوبك فوائضها املالية الضخمة يف بنوك أوروبا الغربية وبـذلك تـ  . بسعر مستقر



    

وبنـاًء  . اية املطاف إىل مؤسسات النظام املايل األورويب الذي سيعيد إقراضها إىل دول أخرى يف العامل الثالث
  .ت األوروبية فائقة التقنيةاصادرالعلى تلك األموال، ستتمكن الدول املتخلفة من احلصول على 

ستشار أملانيا الغربية هيلموت مشيـدت  ملا اكتشفت لندن أا عجزت عن إثناء الرئيس جيسكار ديستان وم
صـدر الضـوء    -مستعينني يف ذلك بعوامل ردع اعتياديـة   - ١٩٧٨عن مشروع النظام املايل األورويب يف عام 

  .األخضر لتنظيم اإلخوان املسلمني لإلسراع بوترية تقويض االستقرار يف إيران
اعتمادا كليا تقريبا يف وارداا النفطية على منطقة تعتمد  -باإلضافة إىل اليابان-إن أهم دول أوروبا الغربية 

إيـران والسـعودية والعـراق    : جاءت واردات النفط من مخس دول هـي  ١٩٧٨وخالل العام . اخلليج الفارسي
وبإسقاط الشاه وإشاعة الفوضى يف عموم الشرق األوسط، اعتقد األجنلو . والكويت واإلمارات العربية املتحدة

  .مبقدورهم تغييب أوروبا مستغلني التهديد بقطع واردات النفط أو وقوع االنقطاع فعالًأمريكيون أم 
، أي قبل أقل من شهر من احتجـاز الرهـائن األمـريكيني يف طهـران، قـدمت      ١٩٧٩ويف أكتوبر من العام 

  :ذلك التهديد يف عبارات صرحية" بيزنس ويك"صحيفة 
يف النظـام املـايل األورويب ليحـل حمـل السـيطرة احلاليـة        قد يوجد نظام مصريف عريب يضخ عائدات النفط"

غـري أن هـذا يتوقـف بـالطبع     . للنظام املايل العاملي الذي تفرضه بنوك الواليات املتحدة وصندوق النقط الـدويل 
؛ فإذا رفضت دول املنظمة ذلك الدول، فثمـة سـيناريو آخـر مـا     "وسيط القوة"على رغبة أوبك يف لعب دور 

كوحـدة  (أال وهو احلرب املفتوحة يتخلى فيه الغرب الصناعي : يرونه غري مطروح للتفكري أصالً زال الكثريون
أو الواليات املتحدة مبفردها عن حماولة التعاون مع أوبك، واللجوء إىل اجتيـاح حقـول الـنفط عوضـا     ) واحدة

  ".عن ذلك التعاون
بـل   -لن يهدف االجتياح بطبيعة احلال إىل االستيالء على إمدادات النفط وتوجيهها إىل الواليات املتحـدة  

إىل حرمان أوروبا الغربية واليابان منه، وستؤدي هذه الضربة املوجهة إىل قلـب اقتصـادات أوروبـا الغربيـة إىل     
يني، ظل هذا السـيف مسـلطًا علـى رقبـة النظـام      ومنذ احتجاز الرهائن األمريك. تقويض النظام املايل األورويب

  .املايل األورويب كما السيف املسلط على رقبة دميوكليز يف األسطورة الشهرية
أفضت بطاقة برجيينيسـكي اإلسـالمية إىل أبشـع ايـة للسياسـة الـيت وفـدت ـا إدارة كـارتر إىل البيـت           

أن أرسل نائب  ١٩٧٧وله إىل سدة احلكم يف يناير األبيض، فمن أوائل اإلجراءات اليت اختذها كارتر بعد وص
الرئيس والتر مونديل إىل فرنسا وأملانيا الغربية إلخبار قادة الدولتني بأن الواليات املتحـدة سـتعارض مـن اآلن    
فصاعدا بيع تقنية الطاقة النووية إىل دول العامل الثالث، وبذلك تعرض اتفاق أملانيا النووي مـع الربازيـل ووعـد    

اليت تعهد شاهها بإدخال إيـران ضـمن أكـرب     -ويف إيران . نسا ببيع التقنية النووية إىل باكستان هلجوم ضارٍفر
كان هناك برنامج شامل للتنمية النووية قيد التنفيذ  - ٢٠٠٠دولة صناعية على مستوى العامل حبلول العام  ٢٠

  .بدعم من فرنسا وأملانيا الغربية باألساس



    

مفهـوم   راج التربيـد النوويـة الـيت اسـتحدثها الشـاه كصـوامع حلفـظ احلبـوب، وبـات         واليوم، تستخدم أبـ 
عامل ابتزاز يستخدم ضد أي حكومـة يف العـامل الثالـث تسـعى إىل     ) التعويل على الطاقات اإليرانية" (التأرين"

  .دخول عامل التصنيع
وهلا الربيطانيون بربود حـس وبـالدة   وإمكانية حتقق ثورة اخلميين قد أرسى أص. التهديد ال يكون تافها أبدا

لتصبح بذلك جاهزة لتتصدر املشهد مىت اختذ ذلك القرار الذي بـه يكتـب الـدمار     -على امتداد سنوات عدة 
  .على إيران

فقـد  . ١٩٧٦وإذا كان لنا أن حندد التاريخ الذي شرعت فيه الثورة اخلمينية، فإنـه شـهر نـوفمرب مـن عـام      
ظمة العفو الدولية وتقرير منظمة حقوق اإلنسان ليوجـه اامـات إىل شـاه إيـران     صدر يف هذا الشهر تقرير من

  .باضطهاد وتعذيب السجناء السياسيني
ويف حقيقة األمر إن معهد أسنب للدراسات اإلنسانية الواقع يف كولورادو كـان األسـاس الـذي مهـد لقيـام      

ام الشاه كان قد تأصل وجتذر طيلة قـرن أو  ذلك أن مشروع تقويض نظ. الثورة اإليرانية قبل ذلك بسنني عدة
أكثر، وهي املدة اليت تعاهد فيها متخصصو املخابرات الربيطانية رجـال الـدين اإليـرانيني واجلمعيـات السـرية      

غـري أن تقريـر   . وأفراد مجاعة اإلخوان املسلمني الدينية بالرعاية والعناية كأصول نافعة لإلمرباطوريـة الربيطانيـة  
الدولية كان هو الطلقة اليت قذفت لتسعر نريان احلرب، ليعلن بذلك عن استنفاذ قوة أحد احللفاء منظمة العفو 

  .األقوياء لواشنطن
ويف أواخر الستينيات وبدايات السبعينيات، وبتوجيه من وكيـل وزارة اخلارجيـة أوالً، يـوجني روسـتو، مث     

سلك التسلح الواسع، وإعداد العدة الالزمة من هنري كيسنجر عضو جملس األمن القومي، سلك الشاه ببلده م
وكانت لندن وواشنطن تنويان منع إيران . حلماية املصاحل الربيطانية واألجنلو أمريكية يف منطقة اخلليج الفارسي

من التورط يف سياسات من شأا أن دد بشكل أو بـآخر السـيطرة احلصـرية علـى الـنفط األجنلـو أمريكـي        
ناء فترة اخلمسينيات والستينيات مثالً ورط الشاه نفسه يف صفقات نفطية خارج إطار احتاد وأث .واملصاحل املالية

وإىل جانب ذلـك عقـد الشـاه يف أواخـر     ". بريتيش بتروليوم"النفط األجنلو أمريكي الذي كانت ترأسه شركة 
. ليثري غضـب لنـدن   للطاقة اململوكة للدولة، ENIاخلمسينيات حلفًا مع اإليطايل إنريكو مايت، رئيس شركة 

  .وهو إىل ذلك تقرب إىل االحتاد السوفييت إلبرام اتفاقيات اقتصادية
كيسنجر التعاون الكامل من جهـاز املخـابرات األجنبيـة اإلسـرائيلية، املعـروف      -وقد نالت سياسة روستو 

  . باملوساد
بـرت كـومر، الـذي    وضم الفريق الذي رسم خطط توسيع التواجد العسكري األجنلو أمريكي يف إيـران رو 

ويف ذلك الوقت، كان كومر، . يعمل حاليا كوكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية حتت قيادة الرئيس كارتر



    

الذي كان متخصصا يف شؤون احمليط اهلندي منذ إدارة كينيدي، يعمل ضمن قوة املهام املشتركة مع احلكومـة  
 أعقاب االنسحاب العسـكري الربيطـاين مـن دول اخللـيج     الربيطانية لتخطيط اإلستراتيجية األجنلو أمريكية يف

واليوم يعترب كومر الرجل الذي يقف خلف قـوة االنتشـار السـريع، وهـي     . ١٩٧١و ١٩٦٨العريب بني عامي 
  .مقاتل مهمتها األوىل السيطرة على مناطق يف اخلليج ١١٠,٠٠٠قوة ضاربة خاصة تتألف من 

واملخـابرات  ) CIA( تـه وكالـة املخـابرات املركزيـة األمريكيـة     وباستغالل امللف النفسي للشاه الـذي رمس 
. الربيطانية، أقنعت وزارة خارجية كيسنجر الشاه أنه يف حاجة ماسة إىل كميات كبرية من املعدات العسكرية

وقد جاء بصحبة تلك املعدات عدد غري حمدود من رجال املخابرات األمريكية والربيطانية، يف حني ذهبت فرق 
  .من الضباط اإليرانيني إىل الواليات املتحدة وبريطانيا بل وإسرائيل للتدريب كبرية

، رغم ذلك، وبعد الصعود املفاجئ ألسعار النفط، بدأ الشاه يف حتني الفرصة الختاذ إجراء ١٩٧٣وبعد عام 
دول  وأثنـاء اجتمـاع  . من صنيع هنري كيسنجر ١٩٧٤ - ١٩٧٣وقد كانت خدعة النفط يف عامي . مستقل

. يف طهران، أخرب وزير اخلارجية الشاه بأن يطلب حصول زيادة كبرية يف األسـعار  ١٩٧٣األوبك يف ديسمرب 
وبنوك مدينة لندن، الذين " األخوات السبع النفطية"وكان كيسنجر حينذاك يتصرف بالنيابة عن احتاد شركات 

ت يف األسعار على أـا وسـيلة ميكنـها أن    كانوا يرغبون يف توقيع أسعار مرتفعة، غري أن الشاه نظر إىل الزيادا
 Peacockوبعد الغضـب الشـديد الـذي أصـاب الرعـاة، بـدأ مالـك شـركة         . تبتعد ببلده عن طريق التخلف

Throne  يف غضون فترة جيل واحد" الصناعية السادسة يف العامل ةالقو"يف احلديث عن جعل إيران.  
وبوساطة الرئيس اجلزائري، هـواري بومـدين،   . نجرأول حتد صريح من الشاه لكيس ١٩٧٥وقد شهد عام 

وامللك فيصل، ملك اململكة العربية السعودية، وقعت إيران معاهدة دولية مع جارا دولة العراق لتنتهي بذلك 
وقد كـان التمـرد الكـردي مشـروعا مثينـا للمخـابرات       . حرب منهكة أمحى وطيسها األقلية الكردية يف العراق

وجهاز املخابرات السرية  -والذي كان مديرها السابق، ريتشارد هيلمس، سفريا يف إيران-كية املركزية األمري
معتقالً بـالعراق، وكـان لـذلك     ١٩٧٥وطبقًا ملصادر عربية، كان آية اهللا اخلميين يف عام . الربيطانية واملوساد

. كـراد، اشـتاط كيسـنجر غضـبا    وحني أغلق الشاه الباب أمام األ. يدعم التمرد الكردي ضد حابسيه العراقيني
ذلك أن ماليني الدوالرات املنفقة على الدعم اللوجيسيت واألسلحة قد ضاعت هبـاًء يف كردسـتان، نظـرا ألن    

ويف أعقاب قتل واعتقـال القـادة   . القوات العراقية املسلحة مل تستغرق أي وقت يذكر للتخلص من بقايا التمرد
لتمرد، حتركت احلكومة العراقيـة باجتـاه كردسـتان ويف جعبتـها مشـروعات      اإلقطاعيني األكراد الذين تزعموا ا

وعليـه كانـت   . للتنمية االقتصادية، لتصري كردستان اليوم واحدة من بني املناطق األكثر منوا يف القطاع النـامي 
  .األمريكية املعاهدة اليت أبرمت بني العراق وإيران صفعة مهينة على جبني الربيطانيني واملخابرات املركزية

فقد بدأ الشاه تدرجييا يف قطع أواصـر االرتبـاط الوثيـق    . ، اختذت األمور شكالً أكثر حدة١٩٧٧ويف عام 
ويف . بني إيران وإسرائيل، وكذا التحلل من العالقات القائمة بينها وبني أجهزة املخـابرات السـرية اإلسـرائيلية   



    

القريبـة مـع العـرب، وخباصـة العـراق واململكـة العربيـة         الوقت ذاته عمد إىل أن يسلك بدولته سبيل الشـراكة 
وإىل ذلـك  . ١٩٧٨و ١٩٧٧السعودية، وهي العالقة اليت تأصلت أركاا يف اجتماعات دول األوبك يف عام 

قامت إيران بفعل مذهل مغاير متاما ملوقفها السابق يف منظمة األوبك حني أسقطت طلبـها الـذي طاملـا سـعت     
، أدهش الشاه العامل بإفصاحه عن نيته العمل علـى  ١٩٧٧ويف مؤمتر صحفي يف عام . ألسعارإليه أال وهو رفع ا
وقد كانت اململكة العربية السعودية وإيران آنئذ تنتجان ما يقرب من نصف إنتاج منظمة . استقرار سعر النفط

سيعم اـالس التابعـة   األوبك الكلي، وعلى ذلك إذا حصل االتفاق بينهما على منظور معني للسياسات، فإنه 
  .ملنظمة األوبك رغم االعتراضات اليت قد تبديها بعض الدول الراديكالية مثل ليبيا

الذي ظل يقول طيلة سنني أنه حيبذ خفض سعر الدوالر األمريكي ملصلحة  -ويف الوقت نفسه، أعلن الشاه 
سـتمر للـدوالر كوسـيلة للـدفع     أن إيران من اآلن فصاعدا سـوف تـدعم االسـتخدام امل    -" سلة من العمالت"

  .والتسعري اخلاص بصادرات النفط يف منظمة األوبك
وقد ظل كيسنجر والربيطانيون لسنوات عديدة حياولون إقناع منظمة األوبك بالتحول إىل حقوق السحب 

وقـد قاومـت اململكـة العربيـة السـعودية تلـك       . اخلاصة لصندوق النقد الدويل أو وحـدة مشـاة يف احلسـاب   
وهنـا قـام امللـك خالـد، ملـك اململكـة       . لسياسة، غري أن إيران كانت تدعم تلك السياسة، حىت تلك اآلونةا

  .العربية السعودية، بإجراء زيارة غري مسبوقة إىل طهران، حيث رتب هناك للدعم املايل السعودي لإليرانيني
بـبالده سـبيالً مسـتقالً، ذلـك أن     وال يقتصر مدلول التحول يف سياسة الشاه على بيان رغبته يف أن يسلك 

الشاه كان قد وضع إستراتيجية إليران تعتمد على التعـاون اللصـيق مـع فرنسـا وأملانيـا الغربيـة، وذلـك قبيـل         
وعلى ذلك، ويف حال أن يقيم احملور اإليراين العراقي السعودي عالقة عمـل  . تأسيس النظام النقدي األورويب

، فإن ذلك يعين تأسيس احتاد جامع ال يتوقف عن أن يكون جبهة مناوئة دائمة مع الصندوق النقدي األورويب
وكانت قد بزغت عالمات كثرية تربهن على وجود رغبة إيرانية يف االحتـاد مـع أملانيـا الغربيـة وفرنسـا      . للندن
دوالرات ولذلك فإن تنظيم برنامج التطور النووي اإليراين الكبري الذي تكلف باليني عديدة مـن الـ  . اقتصاديا

إمنا كان أساسا يف مدينيت باريس وبون، يف الوقت الذي كانت ترفض فيه الواليات املتحدة األمريكية بيع أي 
  .تكنولوجيا نووية متقدمة إىل إيران بأي حال من األحوال

غري أن صفقة واحدة باألخص هي اليت أثـارت غضـب احللـف األجنلـو أمريكـي علـى حنـو بـالغ أال وهـي          
الثية األركان، واليت وافقت إيران مبقتضاها على إمداد االحتاد السوفييت بكميات ضخمة مـن الغـاز   الصفقة الث

  الغربيـة بكميـات مكافئـة    أملانيـا ) U.S.S.R(السوفيتية الطبيعي، على أن يزود احتاد اجلمهوريات االشتراكية 
ناقشـة توسـيع نطـاق التعـاون     ويف ذلـك الصـدد زار الشـاه العاصـمة موسـكو مل     . ن حقول الغاز اململوكة لـه م

  .االقتصادي اإليراين السوفييت



    

  .غري أن واشنطن ولندن كانتا تنظران إىل الشاه وقتئذ على أنه قد مات بالفعل
لقد كانت الثورة اإليرانية حبق مشروعا للحرب النفسية أكثر من كوا حـرب شـوارع، وهـي كـذلك مل     

كانت باألحرى موجهة من مقر خدمة املخابرات السرية الربيطانيـة  خترج من مساجد املاليل املتمردين ولكنها 
  .الكائن يف معهد تافيستوك للعالقات اإلنسانية يف جامعة ساسيكس

معتمدين " الثورة"بدأت فرق من األخصائيني النفسيني االجتماعيني من معهد تافيستوك يف حتديد خصائص 
فات املتعلقة بتجـارب سـابقة ختـص عمليـة الغسـل الشـامل       يف ذلك على أجهزة الكمبيوتر وعدد كبري من املل

كيف سيستجيب اإليرانيون إىل دعوى تصدر من مال عاجز طاعن يف السن حتركهم للثورة؟ . لألدمغة يف إيران
كيف سيستجيب لذلك أهل الريف، أو العمال املهرة أو الطبقة الوسـطى، أو املفكـرون؟ وأي أسـلوب أنفـع     

ثورة؟ وما هي نقاط الضعف لدى الشرطة والقوات املسلحة؟ كل ذلك كان ال بد من للطالب للزج م يف ال
  .حتليله ووضعه يف االعتبار

وقد كان الفريق الذي أسندت إليه تلك القضية رجاالً خمضرمني يف أساليب احلرب النفسية املتقدمـة نظـرا   
وخـذ  . ملية الثانية ومسح القصف اإلستراتيجيرية الربيطانية تعود إىل أيام احلرب العاـألن خدمة املخابرات الس

 The Political Elite of Iran، األستاذ جبامعة شيكاغو الذي ألف كتاب "مارفن زونيس"لذلك مثالً اخلبري 
، فقد استقدم أمثال هذا اخلبري لوضع تقارير إيضاحية لطريقة التصرف اليت ميكن أن )النخبة السياسية يف إيران(

  .اإليرانية وجمموعات معينة من الشعبتسلكها الطبقات 
ووفق ما جاء عن كثري من اإليـرانيني الـذين وصـلوا إىل الـدوائر     . لقد كان الشاه يف الغالب ضحية خالصة

وكانت أسرة الشاه سيئة السـمعة  . الداخلية لبالط الشاه، فإن النخبة اإليرانية كانت غارقة يف الفساد والرشوة
بقدر ما كان حرصها على الفرص اليت تستجلبها من ورائها من صفقات جتاريـة   بسبب عدم اهتمامها بالدولة

مشبوهة وريب للبضائع واملقامرة يف السوق العقارية والبهرجة بالـذهب الـذي ال تنالـه إال أيـدي فئـة قليلـة       
إيـران   وزد على ذلك أن معظـم أفـراد األسـرة امللكيـة وأصـدقائهم يف     . على مستوى الدول" فاحشة يف الثراء"

كانوا يقيمون يف مدينة أكابولكو املكسيكية، أو ريفريا الفرنسية، أو سويسرا أكثر مـن شـغلهم لوظـائفهم يف    
وبدالً من أن جيمع إىل نفسه من يستشريه ويستنصحه يف األمـور السياسـية واالقتصـادية والعسـكرية،     . طهران

ع إال صـب اإلطـراء واملـديح عليـه لنيـل كـبري       جنح الشاه إىل عصبة شيمتها التزلف والتملق ليس هلا مـن صـني  
  .نصيب من الثروة والسلطة

وقد كان إلحساسه الذايت بعدم األهليـة والدونيـة،   . لقد رفض الشاه مرة بعد مرة تطهري احلاشية احمليطة به
وهي اليت عمق الشعور ا ما كان يستدعيه من ذكريـات أليمـة تعـود يف سـببها إىل القهـر الـذي تعـرض لـه         

، وكذا تتوجيه من بعد أبيه تتـويج الدميـة، كـل ذلـك     ١٩٤١لده، رضا شاه، على أيدي الربيطانيني يف عام وا



    

وهـو علـى ذلـك كـان     . دفعه إىل اإلفراط يف تعويض هذا النقص من خالل الـذات املتكـربة والسـلوك املغـرور    
واحملاسبة مـع حاشـيته مـن     عاجزا سواء عن السماح بنهوض أنداد سياسيني حمتملني أو أن يسلك سبيل الشدة

وكان من عادة الشاه التنازع مع املستشارين والقادة العسكريني الذين يستحثونه علـى اختـاذ اخلطـوات    . حوله
وكثريا مـا كـان   . الالزمة لتقوية إيران، ومن هنا كان من املعتاد هلؤالء املستشارين اإلقالة العاجلة من مناصبهم

  .علية القوم هو أن يطري الشاه إطراء منافق ال أقل وال أكثرالسبيل إىل أن يصبح الرجل من 
وهلذا السبب، فقد كثري من قادة إيران األكفاء، وخباصة هؤالء الذين قادم البصرية إىل استشراف مصـيبة  
قريبة الوقوع، مناصبهم يف السنوات اخلمس أو العشر األخـرية قبـل بـدء الثـورة اخلمينيـة، ومل يتبـق إال أعـداء        

  .لنصح واخلونةا
الشـاه، املثـارة حولـه األقاويـل أصـالً، موضـع        ١٩٧٦مث كان أن وضع تقرير منظمة العفو الدولية يف عام 

  .الدفاع عن نفسه
ومن املشهور واملعلوم أن منظمة العفو الدولية إمنا هي يف احلقيقة جبهة للمخابرات الربيطانية؛ إذ يأيت علي 

أكيـد بـاألخرية، وهـم رامـزي كـالرك، وسـني ماكربايـد، وكـونر كـروز           قمة املنظمة هؤالء الذين على علم
وقد كتب مستشار منظمة العفو الدولية، ريتشارد فالك، األستاذ جبامعـة برنسـتون، القسـم اخلـاص     . أوبريان

  .مبشروع الثمانينيات املعين حبقوق اإلنسان
اخلـاص بالشـاه متـهم بتعـذيب وقتـل      أن البوليس السري  ١٩٧٦وقد زعم تقرير منظمة العفو الدولية لعام 

املنشقني السياسيني، إذ كان الغرض من هذا التقرير هو الترويج لفكرة تسود العامل مفادها أن النظـام اإليـراين   
وغريمهـا  " واشـنطن بوسـت  "و" لندن تاميز"وقد عملت جريدتا . إمنا يقوم على الوحشية وانتهاك آدمية اإلنسان

ترويج لتقارير جروسوم اليت أفادت بوقوع أعمـال تعـذيب باسـتخدام الصـدمات     من الصحافة املرموقة على ال
ومن مث أصبح الدفاع عن املعتقلني السياسيني اإليرانيني قضية رائجة مثرية للجدل الواسـع يف  . الكهربائية والبتر

  .أوساط الراديكاليني واليساريني
ومنذ تأسيس جهاز السافاك السري عام . الًوهكذا اضطر الشاه إىل الدفاع عن كيان ليس له من دفاع أص

وكان املقصد منه هو العمل مبعزل عـن  . ، وهو موضوع حتت إشراف املخابرات الربيطانية واإلسرائيلية١٩٥٥
. غري أن الواقع يقول إن السافاك كان يف بعض األوقـات حتـت إشـراف الشـاه ولـيس العكـس      . حكومة الشاه

وقـد تزايـدت   . وكالة كانوا قد تلقوا تدريبهم على يد املوساد اإلسرائيليكذلك وإن خرباء التعذيب يف تلك ال
قوة هذا اجلهاز شيئًا فشيئًا بعد وقوع أعمال إرهابية من جانب اليسار، وهـو مـا أدى بـه إىل اختـاذ إجـراءات      

دف إحكام  ويزعم اآلن كثري من املراقبني اإليرانيني أن السافاك يستعمل عمالء حمرضني. قمعية بالغة القسوة
  .قبضته على األمر بالتعاون مع الشاه



    

فبعد شهور قليلة مـن تقلـده منصـبه،    . وقد وجدت منظمة العفو الدولية من قريب أن لديها أصدقاء أقوياء
ورغم أن اهلـدف الظـاهر مـن احلملـة هـو توجيـه       ". حبقوق اإلنسان"أطلق الرئيس جيمي كارتر محلته اخلاصة 

فـإن احلملـة    -باستثناء مجهوريـة الصـني الشـعبية     -وق اإلنسان يف الدول الشيوعية األنظار إىل انتهاكات حق
ذلـك أن مسـؤويل املخـابرات    . اعتادت يف أحوال كثرية على االحتفاظ باحللفاء، مثل إيران، يف صـفها اآلمـن  

، إىل األمريكية حذروا من أن تطبيق معايري حقوق اإلنسان على املوقـف يف إيـران سـوف يـؤدي، يف زعمهـم     
غري أن تلك التحذيرات . كارثة واضطراب املصاحل الشرعية للواليات املتحدة يف اخلليج الفارسي اضطرابا كبريا

وأصبح قسم حقوق اإلنسان بالوزارة . مل تثنِ زبينغيو برجيينيسكي أو وزير اخلارجية سريوس فانس عن موقفهما
  ".فوجي بوتوم"أنشط اإلدارات املوجودة يف حتت قيادة باتريكيا ديريان يف وقت قصري واحدا من 

. وقد أصدر التوجيهات باملضي يف العملية صديق فانس القـدمي، نائـب وزيـر اخلارجيـة واريـن كريسـتوفر      
وكان كريستوفر قد عمل أوالً يف إدارة جونسـون بوصـفه الرجـل الثـاين يف وزارة العـدل الـيت كـان يتوالهـا         

  .رامزي كالرك
من جانب منظمة العفو الدولية، شرعت الهثة جمموعات مـن منظمـات راديكاليـة     وبعد أن أعلنت احلرب

التـابع لتلفزيـون   " دقيقـة  ٦٠"ويف هذا الشأن أنتج الربنامج األسبوعي . ويسارية يف اختاذ اإلجراءات ضد الشاه
CBS   ديـد مـن   نشرة إذاعية للتأكيد على أن عناصر البوليس السري التابعة للشاه كانت قد دبـرت لقتـل الع

الشخصيات اإليرانية املعارضة، مبن فيهم هذا الرجل الذي أصبح اآلن وزير اخلارجية اإليـراين، صـادق قطـب    
وقـد شـاركت يف هـذه التعبئـة     . زاده، وأحد الناشرين الذين أصدروا كتابات معادية للشاه يف واليـة فرجينيـا  

و باسـو يف إيطاليـا، ومعهـد الدراسـات     الكاملة منظمات مثل مؤسسة برتراند راسـل للسـالم، ومؤسسـة ليليـ    
السياسية يف واشنطن، واملعهد عرب الوطين يف أمستردام، واجلهاز االشتراكي الدويل يف أوروبـا، وجلنـة خدمـة    
األصدقاء األمريكيني، ومؤمتر شعوب البحر املتوسط املدعوم من ليبيا، وكثري غري تلـك مـن منظمـات حقـوق     

ومن خالل تلـك املنظمـات، أصـبحت طهـران مقصـدا      . لحقوقيني الدميقراطينياإلنسان مثل اجلمعية الدولية ل
  .يتزاحم عليه األساتذة الراديكاليون يف حركة مطردة تغذيها العواصم الغربية دف االتصال باملعارضة

ويف إيران، كانت هناك منظمة واحدة فحسـب هلـا أمهيـة كـبرية مبـا يـربر االتصـال ـا، أال وهـي مجاعـة           
  .ن املسلمنياإلخوا

وكانت املاليل بقيادة آية اهللا خلخايل وآية اهللا اخلميين، الذي اعترب العقل املدبر للثورة، تنظم نفسها حتـت  
مـن املـاليل يف مجيـع     ٢٠٠,٠٠٠ويف مجيع أرجاء الدولة، تركز ما يقرب من ". فدائيو اإلسالم"مجاعة تسمى 

امر اليت ميليهـا علـيهم بعـض املتعصـبني علـى رأسـهم مجاعـة        البلدات والقرى، على أهبة االستعداد لتنفيذ األو
  .وكان حتت طاعة عشرات من هؤالء املاليل وآيات اهللا أعداد ضخمة من املوالني والتابعني. اإلخوان املسلمني



    

وكانت الذراع األخرى للثورة اخلمينية هي الزمرة صاحبة اخلربة اليت تلقت تدريبها يف الـدول الغربيـة مـن    
وهؤالء الباقون أصبحوا اآلن احلائزين على املناصب . ملخابرات اليت حتوط رجال الدين وتتفرع حوهلمعناصر ا

  .املدنية، ومنهم صادق قطب زاده، وإبراهيم يازدي، وأبو احلسن بين صدر
، وكـانوا مـن أمثـال الربوفيسـور     "األسـاتذة "عندئذ صدرت التوجيهات الالزمة من واشـنطن ولنـدن عـرب    

  .وتام من جامعة بتسربجريتشارد ك
التقى كوتام مع يازدي يف إيران يف بدايات اخلمسينيات، عندما كان كوتام ضابطًا ميدانيا تابعا للمخابرات 

والتقى كوتام كذلك مع أحـد األعضـاء املنتظـر    . املركزية األمريكية وملحقًا بسفارة الواليات املتحدة بطهران
وخـالل  . اإليرانية، أال وهو قطب زاده، وأمده مبا حيتاج إليه مـن توجيهـات  هلم أن يكونوا من بني قادة الثورة 

العشرين عاما التالية، عقد األستاذ جبامعة بتسربج مع يـازدي وقطـب زاده جلسـات إسـتراتيجية يف الواليـات      
وتام وكان القرب متأصل بني زاده وكوتام إىل حد أن وصفت زوجة زاده ذات مرة ك. املتحدة وأوروبا وإيران

  ."صديق مقرب جدا من زوجي، وهو الشخص الوحيد الذي يعرف عنه أكثر مما أعرفه أنا عنه"على أنه 
لقد أجـرى يب قطـب زاده كـثريا مـن االتصـاالت حينمـا       . "، زار كوتام إيران مرة أخرى١٩٧٠ويف عام 
أفصـحت تقريبـا عـن بعـض     لقد . ولكنه قام بعمل تعوزه احلصافة. "قاهلا مستغرقًا يف الذكريات ،"كنت هناك
، أجرى اتصاالً مع حممد درخشش، وهو أحد الراديكاليني اإليرانيني الـذي كـان   ١٩٧٧ويف عام ."األشخاص

  .١٩٦٣قبل سنوات كثرية أحد القادة الداعمني لالنتفاضة ضد الثورة البيضاء للشاه يف عام 
املعارضـة املنـاوأة للشـاه التقـى     وبعـد اتصـاله ب  . ، سافر درخشش إىل واشنطن عـرب فرنسـا  ١٩٧٧ويف عام 

درخشش بكوتام يف الواليات املتحدة، وعندها طلب إىل أستاذ جامعة بيتسـربج أن يتوسـط بالنيابـة عنـه مـع      
وحينها ذهب كوتام إىل واشنطن حيث ناقش هناك مسألة دعم اخلميين مع جملس األمن . إدارة كارتر اجلديدة

  .القومي األمريكي
ا، كان يازدي وقطب زاده يترددان، باحثني عـن متـويالت، بـني الواليـات املتحـدة      ويف نفس الوقت تقريب

وقد جاءت أوىل دفعات األمـوال مـن حكومـة    . وفرنسا، وكذا إىل العراق حيثما كان اخلميين يعيش يف منفاه
ت هنـاك  وكان. لقد كانت احلاجة آنذاك تستدعي القيام حبمل من األعمال عظيم. الرئيس اللييب معمر القذايف

جمموعات كبرية من الطالب اإليرانيني وغريهم من اجلماعات املعارضة اليت تنضوي حتـت مراكـز غـري منظمـة     
ويف الغالب ستأيت قيادات إيران اخلمينية بأكملها من تلك اجلماعات، نظـرا ملـا   . ومشتتة يف مجيع أرجاء العامل

  .ة الثورةسيكون من استبعاد لإليرانيني املوجودين بالداخل حملارب
فقد كان دوما إىل جانب اخلميين أثناء إقامة آية اهللا خارج ". الثوريني"وكان يازدي النموذج األمثل هلؤالء 

وهـم كـانوا البطانـة الداخليـة الـيت       -البالد يف باريس يف نوفل لوشاتو، باإلضافة إىل قطب زاده وبـين صـدر   



    

نائـب رئـيس الـوزراء لشـؤون     "، عني يازدي ١٩٧٩فرباير وبعد ". املستشارية اخلمينية يف باريس"كانت قوام 
وبعـد ذلـك   ). Savama(، وهو املنصب الذي ساعده على تأسيس البوليس السري التابع للخمـيين  "الثورة

، يف أعقاب حادثة االستيالء على سفارة الواليات املتحـدة،  ١٩٧٩صار وزير اخلارجية، مث استقال يف نوفمرب 
  .ة الرجل املكنون خلف املشاهد ضمن عصبة اخلميين الداخليةليعود بعدها إىل وظيف

وقد حصل على درجة الـدكتوراه مـن   . ١٩٥٩وكانت الرحلة األوىل ليازدي إىل الواليات املتحدة يف عام 
ورغـم تورطـه يف قضـية تضـمنت     . معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مث التحق بعدها جبامعة فرييل ديكنسون

غريها من اجلرائم اجلنسية، حصل يازدي بكل سهولة على اإلقامـة األمريكيـة الدائمـة،    اامات باالغتصاب و
  .مث يف النهاية حصل على اجلنسية األمريكية مبساعدة سيناتور نيوجريسي، هاريسون ويليامز

 سنوات يف فرنسا وأملانيا الغربيـة  ٣، ارحتل من الواليات املتحدة إىل أوروبا ليقضي حوايل ١٩٦٤ويف عام 
  .واجلامعة األمريكية يف بريوت، حيث معقل املخابرات األجنلو أمريكية يف الشرق األوسط

وأثناء مدة إقامته لثالث سنني يف فرنسا، عمل يازدي مع قطب زاده وجمموعة حـرة مـن الفرنسـيني احملـبني     
  .آلن احلركة اخلمينيةلإلجنليز والوجوديني واملعنيني بالبيئة وعلماء األنثروبولوجيا، وهم الذين يساندون ا

، قصد يازدي مدينة هوسـنت بواليـة تكسـاس،    ١٩٦٧وبعد عودته إىل الواليات املتحدة األمريكية يف عام 
أنا على شك من أنـه اشـتغل بالتـدريس    . "حيث شغل منصبا مرتبطًا بالبحث والتدريب يف كلية بايلور للطب

ن، الـذي كـان يشـغل منصـب املنسـق الـوطين       هكذا علق توماس ريكس من جامعة جورج تاو ،"ملدة طويلة
وكان قد اعتاد على القدوم إىل واشنطن كل ستة أشهر أو ما يقارب ذلك ليقابل . "للجنة الشعبية املعنية بإيران

وحـني  . الناس من مجيع األصناف، وليسهم يف ترسيخ أصول املنظمات اخلاصة بالشـبان املسـلمني وغـري ذلـك    
  ".تتلمس فيه مستني أصيلتني ال تنفكان عنه أبدا مها احلرص الشديد واحلكمة البالغةيتعلق األمر بلقاءاته فإنك 

غري أنه أثناء السنوات اليت ابتعد خالهلا عن إيران أميا ابتعاد، سنحت له فرصة االتصال بأهم شخص عرفـه  
االشـتراكية  "أال وهـو الربوفيسـور علـي شـريعيت، هـذا املفكـر اإليـراين املتعصـب الـذي عـدت نظرياتـه عـن             

. األساس التركييب الذي ألف بني خمتلف احلركات اخلمينية، وخباصة يف أوساط الطالب اإليـرانيني " اإلسالمية
وقـد اسـتطاع مـن خـالل     . ومل يكن شريعيت يعمل وحده، حيث كانت متوله مؤسسة برترانـد راسـل للسـالم   

ماسـة مـن بـني صـفوف طـالب املـدارس       منصبه يف جامعة مشهد أن جيمع حوله أتباعا مـن الثـوريني ذوي احل  
وقررا . ، ناقش يازدي وشريعيت معا مسألة العودة إىل إيران١٩٦٤ويف باريس عام . الثانوية اإليرانية والكليات

غري أنه حصل أن قبض على املرشد على احلدود املؤدية . فيما بينهما أن يعود شريعيت أوالً، ليليه يازدي بعدها
  .يازدي على إثر ذلك إىل عدم العودة إىل إيران، ومن مث وجه

ليصـري علـى رأس    -وقد استغرق األمر حوايل مخس عشرة سنة ليستطيع بعـدها يـازدي العـودة إىل إيـران     
  .آية اهللا اخلميين بطانة



     

 
 

  

االضطراب خيتمر يف إيران طيلة عـام تقريبـا، وقـد جعلـت بعـض االحتجاجـات       . ١٩٧٨حنن اآلن يف عام 
بعد ثناء الرئيس كارتر خـالل كلمـة العـام اجلديـد علـى إيـران ووصـفها بأـا          ١٩٧٨تفسق وتبزغ يف يناير 

  ".جزيرة االستقرار"
وًءا بعد سوء قبل عام حني عمد الشاه إىل تغيري كبار الوزراء، كما كان احلال مع وقد أخذ املوقف يزداد س

وكان أبرز اآلثار السيئة اليت ترتبت على . رئيس الوزراء عباس أمري هويدا الذي عني بدالً منه مجشيد أموزيغار
عـن الصـناعة والقطاعـات     تعيني أموزيغار هو اإلبطاء من زخم التطور وحتويل االستثمارات إىل الزراعـة بعيـدا  

وفوق ذلك كله اختذ أموزيغار موقفًا معاديا متبجحا جتاه رجال الـدين،  . اليت تعتمد على التكنولوجيا املتطورة
إذ كان يرتكب أفعاالً تبدو يف ظاهرها الزائف مناوئة للماليل، غري أا يف احلقيقة كانـت تغـرض إىل تصـعيد    

ومل يقتصر األمر على ذلك فحسب، بل إن أموزيغار أوقـف األمـوال الـيت    . دواحلملة ااة للحكومة فيما يب
ــات األوىل      ــذلك بــدت العالم ــك، وب ــدين دون الرجــوع إىل أحــد يف ذل ــدفعها النظــام إىل رجــال ال كــان ي

وكان التوقيت غري املناسب لالستفزازات، وما كان مـن خطابـات مهينـة    . لالضطرابات والقالقل يف املساجد
رجال الدين ونشرت يف الصحافة اإليرانية بأمر مـن مسـؤولني يف وزارة املعلومـات، وكـذلك مـا      وجهت إىل 

، كـل ذلـك كـان    "آية اهللا شـريعتمداري "على مرتل الزعيم الديين  ١٩٧٨كان من أمر إغارة الشرطة يف عام 
  .مدعاة لتفجر السخط العارم

على مقربة منه شيئًا فشيئًا، وظل علـى حالـه    وقد بدا الشاه مع ذلك وكأنه غري مبال بالربكان الذي ينشط
  .تلك يثق ثقة كاملة يف جهاز السافاك واألجهزة األمنية

  .لقد كان ذلك حقًا أكرب أخطائه مجيعا
، وكـان  "حسـني فردوسـت  "وكان الرجل املسؤول إذ ذاك عن الشؤون اليومية جلهاز السافاك هو اجلنـرال  

ووفقًـا للمعلومـات   . يف سويسـرا يف الثالثينيـات  " Le Rosey"مبدرسـة   صديقًا للشاه يف الطفولة، التحقا معـا 
للثورة، ذلك " احللبة الداخلية"املوجودة بني أيدينا اآلن، فإن فردوست كان على األرجح زعيم الفتنة القابع يف 

، عن حلفاء مـن بـني صـفوف قـادة القـوات      ١٩٧٩أنه ظل يبحث، طيلة ما ال يقل عن عام قبل حلول فرباير 
رمبـا بفعـل    -وعلى ذلك أظهر فردوست املدى الذي قد يصل إليه أحـد الضـباط  . املسلحة وأجهزة املخابرات

لقد قرر األمريكان التخلص من . "يف تأييده لالنضمام إىل الثورة اإلسالمية -األحقاد املتوارية يف قلبه جتاه الشاه
  .هكذا فعل كثري من الناس" أتراك تلحق بنا؟ .علينا أن ننجو بأنفسنا. "رمبا كان هذا قول فردوست ،"الشاه



    

. كانوا على ظن بأن اجلنرال فردوست هو يف احلقيقـة خـائن للنظـام   " أشرف"على أن الشاه وأخته األمرية 
، ذكرت األمرية أشرف أنـه يف عقـب تعليـق    )وجوه يف مرآة( "Faces in a Miror"ويف الكتاب الذي ألفته 

هب لرجال الدين، أصبحت املساجد املسرب الذي خترج منه املظاهرات املناوئة اإلعانات املالية اليت كانت تو
  .للشاه

واملفتـرض أن   -الغريب أن السافاك، وهو البوليس السري الذي يعمل ملصلحة الشاه : "مث استدركت قائلة
لوب الـذي  مل يعد أي تقارير عن املـدى واألسـ   –يكون املصدر املخابرايت الذي على دراية ومعرفة بكل شيء 

وكـان فردوسـت القنـاة الـيت تصـل مـن خالهلـا        ..... اتبعه املاليل يف استغالل قدسـية املنـابر لتقـويض العـرش    
وإنين على قناعة بأن فردوست ال بد وأنه كـان خيفـي معلومـات حيويـة     .... املعلومات احليوية العليا إىل أخي

  ."يين خالل السنوات األخرية للنظامعلى الشاه، وأنه إىل ذلك كان جيري مداوالت مكثفة مع اخلم
، وتـردد ذكـره   )السافاما(واليوم يقال إن فردوست هو واحد من بني قادة البوليس السري التابع للخميين 

وخبصوص ذلك االـام، أخـرب الشـاه أحـد     . ١٩٧٩بني املتورطني يف حادثة مقتل األمري شفيق يف باريس عام 
أعين ... رارة نفسي ال أمتىن أن يكون هذا حقيقيا، لئال يكون ذلك كذلك يف ق: "الصحفيني بعد احلادثة قائالً

غري أن فردوست نال واستمتع بالثقة القلبية اخلالصة من ." أنه شخص دنس قد بلغ من النذالة والوقاحة أشدمها
  .١٩٧٩اإلمرباطور خالل الشهور السابقة لفرباير 

فبعـد أسـبوع مـن العنـف     . ل إرهـايب يف التـاريخ  ، انصدعت إيـران بأسـوأ عمـ   ١٩٧٨ويف بداية أغسطس 
لقـد  . يف عبـادان " ريكـس " أغسطس عندما شب حريـق يف أرجـاء سـينما    ١٩شخص يف  ٤٠٠املتناثر، مات 

أشعلت النار عن عمد وقصد دومنا شـك، وأغلقـت األبـواب مـن اخلـارج ملنـع أي حماولـة للـهرب مـن ذلـك           
ام السافاك بالتدبري إلشعال تلك النـار عـن عمـد، شـرعت     ووسط هذا العنف املتصاعد يف إيران وا. اجلحيم

  .وكالة أنباء فارس يف محلتها اخلاصة
جمموعة من العوام السذج خضعوا لغسيل دماغي ممنهج  -إن وراء تلك القالقل احلادثة قوتني ال ثالثة هلما "

ذلك حبسـب مـا قالتـه وكالـة      ،"من قبل أهل التطرف الديين واألفراد املنتمني للطبقة اإلقطاعية على حد سواء
بتحريض من عناصـر أجنبيـة   "على أن هؤالء املشاغبني واإلرهابيني يفعلون ذلك . أغسطس ١٨أنباء فارس يف 

  .هكذا كان اام اخلدمة اإلخبارية ،"معينه تعادي التنمية يف إيران
اعترف اإليرانيون يف مناقشات بالفعل تزايدت حدة الصحافة اإليرانية طوال عدة أسابيع جتاه الربيطانيني، و

  .الشوارع بأن احلركة اليت يتزعمها اخلميين واملاليل إمنا ينظم أمرها لندن
قسطًا خاصا من اهلجمات، ملا كان مـن أمـر براجمهـا اإلذاعيـة     ) يب يب سي(ونالت هيئة اإلذاعة الربيطانية 

أواخر يوليو، أصدرت منظمة العمال اإليرانية ويف . الناطقة باللغة الفارسية اليت أججت من نريان تلك القالقل



     

لقد دأبت هيئة اإلذاعة الربيطانية على إهانة وجتريح : "ما اعترب هجوما على اهليئة نال التصديق الرمسي، جاء فيه
ذلك ألن تنمية وتقدم دولـة إيـران هـو يف    ..... الدولة اإليرانية ضمن خدماا اإلذاعية الناطقة باللغة الفارسية

  ."قيقة كالشوكة يف عني أصحاب اإلمربيالية الربيطانيةاحل
  . لقد انتشرت اهلجمات يف إيران على الربيطانيني إىل حد أن الصحافة اللندنية اضطرت إىل النظر يف شـأا 

 أغسطس أشار اللورد كالفونت، ضـابط املخـابرات الربيطانيـة السـابق يف تصـريح خافـت بصـحيفة        ٢١ويف 
"London Times "أحـد  . تدور يف طهران العديد من التفسريات حول االضطراب احلـايل هنـاك  :" فيه يقول

املذاهب اليت يتبناها بعض أصحاب الرأي هو ذلك االفتراض الغريب الذي يدعي وجود مؤامرة بريطانية، ولكن 
مـربرا   حـىت عند حتري هذا األمر عن قريب، يصح لنا أن نقول إن أحدا ال يستطيع أن يقـدم دلـيالً واحـدا أو    

لقد أعادت احلكومة اإليرانية بعـض األمـوال إىل   : "وتابع اللورد كالفونت قائالً." منطقيا لتلك النظرية الشاذة
  ."وهنا يتبني لنا من طريق التنبؤ عدم وجود دليل صحيح على ذلك االام. حسابات رقمية بنكية يف سويسرا

ان يتزعمها رجال الدين ذلك التـدفق اليـومي ملئـات    كذلك ساعد على حدوث تلك الثورة الشيعية اليت ك
وكانت اهلجرة من الريف نتاج . األلوف من أهل القرى املدفوعني باليأس والتشريد إىل املدن اإليرانية الرئيسية

السياسات االقتصادية حلكومة أموزيغار اليت أدت، بتعطيل العديـد مـن املشـروعات اإلنشـائية والتنمويـة، إىل      
وما أن يصل هؤالء القرويون إىل املدن، حـىت يزجـوا   . لعاجلة بني العمالة املتوسطة املهارة وغري املاهرةالبطالة ا

  .بأنفسهم يف هذا العنف الطاحن الذي تزداد ضراوته شيئًا فشيئًا مبا يستجد من أحداث
وصـارت املسـاجد   . وكان احملرضون على تلك الثورة هم املاليل العاكفة يف املساجد، وهم من تولوا كربها

على ذلك هي امع الذي يلم الشمل ملا له من صفة القداسة اليت حيرم انتهاكها يف نظـر الشـرطة والسـلطات    
كذلك كان للخطب اليت ألقاها كبار آيات اهللا، بني مئات من اخلطـب الـيت وسـعت طـول الـبالد      . التنفيذية

حيلهم بذلك كأمثال املصابني بنوبة جعلتـهم يتغنـون   وعرضها، أكرب األثر يف إهلاب محاسة أنصاف املتعلمني لت
  باســم املنفــي آيــة اهللا اخلمــيين وميطرونــه باملــدائح، وهــم الــذين خرجــوا يف النهايــة واحتشــدوا يف الشــوارع   

  .احتشادا كبريا
إا مل تكن ثورة سياسية بقدر ما كانت عملية من البناء الطائفي الديين، وتكييف عواطف اخلوف واليأس 

ليت سيطرت على املتخلفني من أهل القرى اإليرانية للزج م يف مطحنة سياسية ال تعرف إال القسوة املنكلـة  ا
الـذي  " معبـد الشـعوب  "لقد كانت انتحارا مجاعيا على مستوى األمة بأسرها على غرار ما حدث يف . بالذات

الـذين يتعـاطون    -تظـاهرين املتعصـبني   فعندما يدفع مبجموعة من امل". جيم جونز"كان يقوم عليه رجل الدين 
إذ كان االستشهاد مـن التقاليـد املعروفـة    (األفيون يف العادة وخيربون من املاليل أم إن ماتوا فإن اخلالص هلم 

جتاه منافذ بنادق الشرطة السيئة التدريب، فإن موت هؤالء ال ينجم من  -) من قرون بعيدة يف املذهب الشيعي
وهكذا تعقد، حبسب ما يقضي به العرف بني الشيعة، يف اليوم األربعني من . الء املتظاهرينورائه إال تكاثر هؤ



    

وكانت تلك . وهو ما يعين حدوث إصابات جديدة. بعد موت أي شخص، مسريات حاشدة يف ذكرى وفاته
  .، تتكرر بكثافة سريعة على مدار السنة١٩٧٨الدورة األربعينية، اليت بدأت يف ربيع عام 

 وبعـد عـدة أيـام مـن املظـاهرات الـيت دفعـت        ١٩٧٨اية املطاف، ويف األسبوع األول من سبتمرب ويف ،
. باملاليني من اإليرانيني إىل الشارع، انصاع الشاه للضغط الواقع عليـه مـن جنراالتـه وأعلـن األحكـام العرفيـة      

عامل واحد فقط، أال وهو ويعزى السبب يف عدم اإلعالن عن تلك األحكام العرفية قبل ذلك بعدة شهور إىل 
ومل يكن السبب الوحيد . اليت تبنتها منظمة العفو الدولية" حقوق اإلنسان"الضغط البالغ الذي ترتب على محلة 

الذي أقض مضجع الشاه هو موقف تلك املنظمة وحلفائها، بل قد زاد من قلقه ذلـك التحـذير الـذي أصـدره     
بأنه إن أعلن األحكام العرفية فإن ذلك مـن شـأنه أن يسـيء إىل     السفري األمريكي ونظريه الربيطاين يف طهران
وبتردد الشاه طويالً يف اختاذ موقف صارم جتاه ااذيب من رجـال  . مكانته إساءة بالغة يف منظور الرأي العاملي

لة الدين الشيعة، أعطى الشاه هلم بذلك فرصة كافية جعلتهم يتمادون يف غيهم ليشرعوا على إثر ذلك يف سلس
واآلن وبإعالن األحكام العرفية، مل يعد الشاه يقتصر على مواجهة أفراد شعبه . من املظاهرات ومسريات املوت

  .لقد بدأ حينئذ نزاع احلسم. بل تعدى ذلك إىل مواجهة اإلدارة األمريكية والربيطانيني
وكان ألوفيسـي، قائـد   . اأوفيسي حاكما عسكري يسبتمرب، عني الشاه اجلنرال غالم عل ٨ويف يوم اجلمعة 

هـذا علـى أن إعـالن    ". الصقر"احلرس اإلمرباطوري سابقًا والقوة العليا احلالية للشاه، مسعة أسبغت عليه لقب 
ويف آخر هذا اليـوم تطـور صـدام    . األحكام العرفية مل يسمع به كثري من الناس لسبب ما رغم إذاعته يف الراديو

وعلـى ذلـك قتـل    . ربهم قادم بأن األحكام العرفية متنع من أي مظاهراتبني الشرطة واملتظاهرين الذين مل خي
  ".اجلمعة السوداء"شخص فيما عرف وقتئذ باسم  ٥٠٠أكثر من 

ورغـم أنـه كـان ال    . وهاهنا ألقى الشاه عن نفسه لباس التنعم، ومل يعد بإمكانه العودة إىل أيام ولت مدبرة
تظل موضع االختيار، وأصبح الشاه مذعورا يترقب خسـارة فادحـة   يزال ينشد التسوية، فإا ضنت عليه بأن 

  .من جراء تردده يف األمر
ونقـل  . وبعد اليوم الذي وقعت فيه املذحبة، كان البيت األبيض قد حسم القضية وقرر التخلص مـن الشـاه  

ر واضحا خالل لقد كان األم:" اخلرب قائالً" بول ماري دي ال غورس"أيامها الصحفي الفرنسي كاتب العمود 
األيام األخرية خبصوص الفشل املرتقب حلسابات الشاه الـيت كـان يأمـل مـن ورائهـا يف التصـاحل مـع العناصـر         

  . املعتدلة من رجال الدين الشيعة
لقـد كـان يعـرف    . وتضافرت األدلة على أن مل يعد حيتمل االنتظار أكثر من ذلك لفرض األحكـام العرفيـة  

ان يطرح عالنية على مائدة النقاش، اليت جلس عليها كذلك حلفـاؤه األقـدمون،   جيدا أن خلعه من العرش ك
  ."لقد أخذت دوائر أمريكية أخرى يف اإلعداد حللول مغايرة... أال وهم األمريكيون 



     

ومن خارج إيران شاركت مؤسستان على وجه اخلصوص يف شن حرب على األرض ضد الشـاه، أوالمهـا   
  ).يب يب سي(هيئة اإلذاعة الربيطانية "بينما كانت الثانية  "بريتيش بتروليوم"كانت شركة 

كانـت املفاوضـات تسـري بـني احلكومـة اإليرانيـة واحتـاد         ١٩٧٨لقد كان غائبا عن األذهان أنه طيلة عـام  
وقد انطلقت احملادثات خبصوص جتديد العقد البالغ أجله . شركات البترول الذي مثلته شركة بريتيش بتروليوم

بعد قيام املخابرات األجنلو أمريكية بانقالب أعاد الشاه إىل العرش مرة أخرى،  ١٩٥٣، الذي بدأ يف عاما ٢٥
  .مث استكملت خالل بقية العام، لتنهار يف النهاية حبلول شهر أكتوبر ١٩٧٨يف يناير 

الـيت سـبقت    وقال اإليرانيون املشاركون يف املفاوضات إن الربيطانيني كانوا يبتزون إيران خالل السـنوات 
ورغم متتع شـركة بـريتيش   . قضي بشراء معظم إنتاج إيران من النفطياية العقد برفضهم التعهد بإبرام اتفاق 

ماليني برميل من النفط يوميا من إيران حبلول  ٨بتروليوم وحلفائها بالصالحية اليت جتيز هلم شراء ما يزيد على 
 ٤-٣ برميل كحد أدىن، فإم كانوا يتفاوضون علـى شـراء   ماليني ٥، واتفاقهم فعالً على شراء ١٩٧٨عام 

وهذا اضطر إيران لتعديل توقعاا اخلاصـة بالـدخل وحماولـة تسـويق الـنفط علـى حنـو        . ماليني برميل فحسب
  .مستقل، وهو ما جنحت إيران يف فعله

يـة للـنفط يتبـادلون    ، ويف عنفوان املظاهرات، كان الشاه والشركة الوطنيـة اإليران ١٩٧٨واآلن يف أكتوبر 
ويف ذلك احلني رفضت شركة بتروليـوم بـريتيش طلبـات الشـركة     . احلديث بشأن املستقبل االقتصادي إليران

الوطنية اإليرانية للنفط قوالً واحدا، وامتنعت عن التعهـد ببيـع الـنفط اإليـراين ولكنـها طلبـت أن متـنح احلـق         
وقـد رفـض الشـاه والشـركة الوطنيـة هـذا العـرض        ! ستقبلاحلصري لشراء هذا النفط إذا رغبت يف ذلك يف امل

النهائي املقدم من شركة بريتيش بتروليوم، وبدا حينها أن الشاه لو متكن من التغلب علـى االنتفاضـة اجلاريـة،    
، وـذا  ١٩٧٩فإن إيران ستكون بذلك كاملة احلرية يف حتديد سياسة املبيعات النفطيـة اخلاصـة ـا يف عـام     

نفطها إىل الشركات الدولية يف فرنسا وأسبانيا والربازيل وكثري من البلدان األخرى على أساس  تستطيع تسويق
  ".الدولة إزاء الدولة"مبدأ 
يرغب يف إظهار مزيد من املرونة يف تعامالته، رمبا يكون قد ) بتروليوم بريتيش(إذا مل يكن احتاد الشركات "

هكـذا أعلنـت افتتاحيـة صـحيفة      ،"الشـاملة مـع تلـك الشـركات    حان الوقت إليران إلعادة النظر يف عالقتها 
وعند استدعاء املاضي، فإن الشراكة اليت امتدت خلمسة وعشـرين سـنة مـع    . يف سبتمرب" كيهان إنترناشونال"

احتاد الشركات وكذا تلك الشراكة السابقة عليها اليت امتدت خلمسـني سـنة مـع شـركة بـريتيش بتروليـوم مل       
وعنـد استشـراف املسـتقبل، يقتضـي الوضـع أن تتحمـل الشـركة الوطنيـة         ..... من إيـران  تكونا مبوضع رضا

وبينما قد يغري ذلك كليا من االلتزامات .... اإليرانية للنفط مهمة التخطيط للتعامل مع مجيع العمليات بنفسها
املربح جلميع منتجـات   االستثمارية للشركة الوطنية، فإن فيه بالتصاحب عامالً جاذبا يكمن يف وضع التسويق



    

وهنا يتبادر إىل عقـول املسـؤولني التنفيـذيني لصـناعة الـنفط سـؤال       . الدولة النفطية يف يد الشركة اململوكة هلا
  "هل آن وقت التغيري حقًا؟: يقول

وقد بدأت غالبا يف آن واحد العالمات األوىل الضطراب العمال يف حقول النفط اإليرانية، فقد تباطأ الناتج 
ويف وسـط املفاوضـات الـيت دارت    . ، إىل أن وصل حد التنقيط١٩٧٨يراين من النفط، عدة مرات يف عام اإل

بني إيران وشركة بتروليوم بريتيش، فقدت إيران فجأة أصـلها الرئيسـي املتمثـل يف ثروـا اهلائلـة مـن الـنفط        
  .يف التفاوض كورقة نافعة

إيـران، حبسـب تقـارير يف هـذا الشـأن، هـو فريـق مـن         وكان القائم الرئيسي على تنظيم عمـال الـنفط يف   
  .الراديكاليني الذين أرسلوا إىل خوزستان بتوجيه من مؤسسة برتراند راسيل للسالم

ويف الصحافة األمريكية، مل ينشر سطر واحد عن التنازع بني إيـران وشـركة بـريتيش بتروليـوم طيلـة مـدة       
  .الثورة

حيل عن الدولة ـ ونظمت عملية سحب لرؤوس األموال من بـني   ويف إثر ذلك بدأت رؤوس األموال يف الر
وكانت تلك النخبة، املتمثلة أساسا يف . صفوف النخبة املالية يف إيران من خالل قنوات شركة بريتيش بتروليوم

ش طائفة البهائيني واليهود وغريهم من املصرفيني والتجار، على روابط عائلية بالتجار الربيطانيني وشركة بـريتي 
  .بتروليوم تعود إىل القرن التاسع عشر

وعلى املستويات الدنيا، اعتمد هذا التحالف على االتفاقيات التارخيية املوقعـة بـني القيـادة الشـيعية والعـامل      
ومن خالل اعتمادها على التمويل بأسعار فائدة عاليـة، عقـد أصـحاب البـازارات     . املغمور من جتار البازارات
  .دية مالئمة مع البنوك التجاريةصفقات سياسية واقتصا

وكان أصحاب البازارات بطبيعة احلال على ارتباط بالتدفقات املالية غري املنتظمة وريب البضائع يف حدود 
ومارس عدد من العائالت اليهودية الشهرية القويـة ماليـا   . الدول العربية الساحلية الواقعة على اخلليج الفارسي

جتار السجاد "وقد عرف هؤالء التجار باسم . الرابطة املالية البعيدة عن السيطرة واملراقبةنفوذًا هائالً على تلك 
 ، حيث كان لتلك املؤسسات املالية القدرة على إحداث تأثري يف االقتصاد اإليراين من خالل السـحب "اليهود

  قــد نشـرت جملــة  و. الواسـع لــرؤوس األمـوال الــيت تبلـغ عشــرات املاليـني مــن الـدوالرات يف بضــع سـاعات      
"New York Post " ا يف أكتوبرتقرير أفادت فيه بأنه قد غادر إيـران يف هـذا الشـهر وحـده مـا       ١٩٧٨آنئذ

  .مليون دوالر أمريكي من خالل القنوات اليت يتحكم فيها اتمع اإليراين اليهودي ٧٠٠يربو على 
ن الربيطـانيني، حيـث كـان جهـاز     على أن شيئًا من ذلك مل يكن ليحدث دون إعطـاء الضـوء األخضـر مـ    

وقد ظل للربيطانيني على مدار قرنني اليد . خمابرام يراقب عن كثب جمريات األمور يف أسواق اخلليج الفارسي
العليا املهيمنة على ريب البضائع واالجتار باملخدرات يف منطقة اخلليج كمحطة وسـيطة بـني املثلـث الـذهيب     



     

ل تلك القنوات، جرى ريب كميـات كـبرية مـن األسـلحة والـذخرية إىل      ومن خال. األقصى آلسيا والغرب
  .إيران لتغذية الثورة ـ يف حني مت ريب األموال إىل خارج الدولة

لقد شهدت تلك الفترة، بني أواخر شهر سبتمرب وبداية شهر نـوفمرب، فقـدان الشـاه آلخـر فرصـة حقيقيـة       
  .إليقاف هذا املد اجلارف
أصبحت األمة اإليرانية على وعي تام بأن رجال الـدين املـدعومني مـن بريطانيـا قـد       وحبلول شهر أكتوبر،

وأمـا لـو اختـذ الشـاه القـرار      . لقد كان ذلك حديث الساعة يف طهـران . عزموا على تقويض النظام من أركانه
ملمكن كـذلك أن  وكان من ا. مبواجهة الربيطانيني بصراحة دون مواراة، فكان بإمكانه حينئذ إيقاع اهلزمية م

تتركز تلك اإلستراتيجية على إطالق الشاه لثورته اخلاصة، بأن يعلن بأن أمن إيران كان مهددا مبؤامرة بريطانية 
لقـد كـان باسـتطاعته أن يسـم رجـال الـدين باسـم        . استعمارية جنبا إىل جنب مـع شـركة بـريتيش بتروليـوم    

غري أن الذي حدث . ظم النخبة السياسية اإليرانية إىل صفهاخلادمني للندن، وبذا يستدرج مع" الرجعيني السود"
هو أن اإلدارة السياسية غري الرشيدة جعلت كثريا من أفـراد الطبقـة الوسـطى واملفكـرين ينضـمون إىل جانـب       

  .اخلميين املتطرف رغبةً يف إدراك حظوظهم املرهونة بثورة املاليل
إلحداث انقالب سياسي على الربيطانيني، وذلـك إذ قـرر   ويف اال الدويل، كانت الظروف مواتية للشاه 

فجأة تأميم شركة بتروليوم بريتيش وبقية الشركات املنضمة إىل االحتاد وكذا تسويق مجيع النفط اإليراين على 
حنو مستقل وفسخ االتفاقية املنتهية األجل، حيث كانت تبـدو عالمـات تـدل علـى أن فرنسـا وأملانيـا الغربيـة        

، حتـت حكـم   ١٩٥١كما حدث من قبـل يف عـام   (انوا سيتجاهلون أي نداءات بريطانية باملقاطعة واليابان ك
  ".الدولة إزاء الدولة"إىل جانب التوصل إىل صفقات مع إيران على أساس مبدأ ") مصدق"

لقى ويف أواخر أكتوبر، ت. وكذلك كان االحتاد السوفييت وحلفائه على استعداد لدعم الشاه يف جماة اخلميين
زعـيم االحتـاد السـوفييت وغـريه مـن القـادة       " ليونيد إيليتيش برجيينيـف "الشاه تلغرافات مبناسبة عيد ميالده من 

ويف . ودعا برجيينيف يف رسالته إىل توسيع العالقات بني االحتاد السوفييت وجريانه اقتصاديا وسياسيا. األوروبيني
بيانا عاجالً تنكر فيه تقارير صدرت عن مصـادر  ) TASS( ، أطلقت وكالة أنباء االحتاد السوفييت١٩٧٨عام 

من : "أجنلو أمريكية تدعي أن موسكو هي اليت تقف وراء االضطراب اجلاري يف إيران، وصرح هذا البيان قائالً
أجل الكشف عن أسباب االضطرابات احلالية يف إيران، كان على مدير وكالة املخابرات املركزية األمريكية أن 

ووصفت وكالة أنبـاء االحتـاد السـوفييت اامـات مـدير وكالـة       ." خباصة إىل السياسة اليت تنتهجها دولتهينظر 
  ."غطاء دعائي كاذب ألجهزة املخابرات السرية األمريكية يف طهران"املخابرات املركزية األمريكية بأا 

للشـاه علـى حـذر واحتـراس،      سبتمرب اختذت دولة العراق ااورة، اليت شهدت معارضة اخلميين ٢٧ويف 
ومل . إجراًء عمليا حني وضعت آية اهللا اخلميين رهن االعتقال يف مدينة النجف، وهـي املدينـة املقدسـة العراقيـة    



    

يقتصر األمر على العراق وحدها، بل إن كثريا من الدول العربية كانت على استعداد لدعم الشـاه يف مواجهـة   
  . ن أمر وقوع تلك الثورة اليت رمبا تطول وتنتشر يف العامل العريب يف ظنهمرجال الدين، ذلك أم كانوا خيشو
  .غري أن الشاه كان كاملاء الراكد

وخـالل عـام   . مل تكن هيئة اإلذاعة الربيطانية وما فعلتـه، مل يكـن قـد وجـد اخلمـيين ومـا جنـاه        لوعلى أنه 
راسلني يف مجيع أرجاء الدولة ومجيع بلداا بأسره عمدت هيئة اإلذاعة الربيطانية إىل تثبيت عشرات امل ١٩٧٨

الذين كانوا يف الغالـب مراسـلني يعملـون لوقـت جزئـي ملصـلحة        -وقد عمل هؤالء املراسلون . وقراها النائية
اخلميين، ويف أحيان أخرى كانوا مواطنني بريطانيني يعملون لوقت كامل يف خدمة جهـاز املخـابرات السـرية    

  .خبارايت خادم للثورةكجهاز است –الربيطانية 
وما إن يقع حدث تافه يف بعض القرى، حىت يرسل اخلرب مراسل هيئة اإلذاعة الربيطانية القريب من املشهد 

ويف غضون ساعات، كانت النشرات اإلذاعية للهيئة الربيطانية الناطقة بالفارسية تبث . إىل مقر اهليئة يف طهران
وملا بدت هيئة اإلذاعة الربيطانيـة وكأـا املتحـدث    ! مجيع أرجاء إيران البيانات املشحونة عن تلك احلادثة إىل

اجلهوري الوطين للماليل واملتعاطفني معهم، دأبت اهليئة على إشاعة األنباء املثرية اليت تزعم ارتكـاب الشـرطة   
مة اإليرانيـة أبـدا   ومل تعطَ احلكو. اإليرانية ألعمال عدائية يف نواحي إيران كلها، دون التحقق من صحة التقرير

على حني أن أرباب الدعاية املغرضة مثل إبـراهيم يـازدي كـانوا مينحـون     . فرصة دحض تلك التقارير باحلجج
ساعات على اهلواء مباشرة يصبون فيها جام غضبهم احلانق على الشاه، ليستمع إليهم بتلهف بالغ أعداء الشاه 

  .يف إيران
  عــة الربيطانيــة تــذيع اخلطــب اهلائجــة لرجــل الــدين املتطــرف  وقــرب ايــة الســقوط، جعلــت هيئــة اإلذا

وقد صرح الشاه عدة مرات يف شهري نوفمرب وديسمرب أنـه سـوف يتخـذ خطـوات     . آية اهللا اخلميين بأكملها
انتقامية من لندن إذا مل تتوقف هيئة اإلذاعة الربيطانية عن إشاعة الدمار، بل إنه هدد ذات مرة بقطع العالقـات  

سية مع بريطانيا العظمى، لكن احلكومة الربيطانية أقسمت قسما مقدسا بأا ليس هلا من نفـوذ علـى   الدبلوما
وهذا دفـع الشـاه إىل اسـتدعاء السـفري     . على حسب ادعائهم" شركة خاصة"هيئة اإلذاعة الربيطانية نظرا ألا 

وكانت . ة الربيطانية، ولكن دون طائلالربيطاين يف طهران مرتني على األقل لالحتجاج على أفعال هيئة اإلذاع
  .احلكومة من وقت آلخر تطرد واحدا من مراسلي اهليئة ولكنها توقفت عن ذلك بعدها

، حيث خرج أحد نـواب الربملـان اإليـراين،    ١٩٧٨نوفمرب  ٣٠وظل الوضع على حاله هذا حىت كان يوم 
ة اإلذاعة الربيطانية بأن تلعب دور احملرض وهو حسني دانيشي من دائرة عبادان، يتسائل عن سبب السماح هليئ

إن الناظر يف األحداث وتطوراا يف كل مكان من العامل خالل السـنة املاضـية ليسـتطيع أن يتـبني مـن      : "قائالً
ليس لك أن تندهش إذا رأيـت هيئـة اإلذاعـة الربيطانيـة     .... وجود خطة شيطانية دف إىل متزيق دولة إيران 



     

أثناء براجمها الثالثة املذاعة بالفارسية ال تراها تفكـر يف شـيء إال بـث التحـريض وإثـارة       وهي تعد برامج، ويف
حقًا إن هذا الثعلب الربيطاين الطاعن يف السن يبحث عن فريسـة بعـدما أصـبح غـري قـادر      . القالقل والفوضى

  .على تأمني اخلري لنفسه
ملـاذا ال توضـح احلكومـة احلقـائق السياسـية      "إن سؤايل الذي أوجهـه للحكومـة هـو    "وتابع دانيشي قائالً، 

الراهنة وال خترب الشعب بالتطورات السياسية يف العامل الـيت اختـذت ضـد إيـران؟ وملـاذا ال يفصـح عـن خمطـط         
  بريطانيا رغم استمرار معاناة احلكومة من مرارة ما تقوم به من عمليات ب؟

لربيطانية، إىل جانب الغضب العاصف الذي أخذ ما السبب احلقيقي وراء ذلك؟ لقد صارت هيئة اإلذاعة ا
وقـد بلـغ األمـر بـاملاليل إىل أـم كـانوا يسـتطيعون تنظـيم         . جيمع الناس إىل بعضهم، املنسق احلقيقـي للثـورة  

مظاهرات متزامنة يف املدن اإليرانية املنفصلة عن بعضها بآالف األميال مبجرد إرسال إخطار مل يكد ميضِ عليـه  
ويف باريس سجل اخلميين أشرطة يأمر فيها أتباعه مـن  . كله مبساعدة هيئة اإلذاعة الربيطانيةساعة، وذلك  ٢٤

ويف غضون سـاعات مـن ذلـك، كانـت تـذاع تعليماتـه الدقيقـة        . طائفته الدينية باخلروج إىل الشوارع ثائرين
  .طق بالفارسية يف كل أحناء إيران من مقر هيئة اإلذاعة الربيطانية بلندنبصوته ولسانه النا

وعلى نقيض األسس اليت قامت عليها هيئة اإلذاعة الربيطانية كذراع لوحدة العمليات اخلاصـة الربيطانيـة،   
ربـا إىل  بدأت اهليئة يف نشر إشاعات احلرب النفسية يف ديسمرب، مثل التقارير اليت تـدعي أن الشـاه قـد فـر ها    

ويف ديسـمرب اـم طهـراين، وزيـر     . خارج البالد، أو أنه قد تنازل البنـه عـن العـرش، أو أنـه قـد فقـد عقلـه       
وإىل ذلك طرد أحد مراسلي وكالة . املعلومات اإليراين اهليئة بأا حترض عمال النفط اإليرانيني على اإلضراب

وبعـد وقـت   . اعة الربيطانية لنقله خربا يدعي فيه اغتيال الشاهالتابعة هليئة اإلذ" يونايتيد برس إنترناشونال"أنباء 
أن هيئة اإلذاعـة الربيطانيـة اعتـربت حينـها     " واشنطن بوست"قصري من هذا الشهر، وحسبما أوردت صحيفة 

، أوقفت احلكومة العسكرية التابعة لرئيس الوزراء اجلنـرال غـالم رضـا أزهـري النشـرات      "١العدو العام رقم "
  .للهيئة، ولكن ذلك كان متأخرا جدا اإلذاعية

وذات . ذلك ومل يكن أعداء الشاه من رجال الدين كارهني لشن حرب نفسيه صغرية على طريقتهم اخلاصة
، وعندما مل جيد نفعا العنف الذي أمل فيه املتطرفون ١٩٧٨ديسمرب  ٢مرة، وأثناء مظاهرة مرتبة يف طهران يف 

لدين الشيعة إىل إجراء تسـجيالت صـوتية باحترافيـة عاليـة حتـوي صـرخات       املعادون للحكومة، قصد رجال ا
وأصوات أعرية نارية تقذف وأصوات أخـرى عنيفـة، مث ألقيـت تلـك التسـجيالت علـى املسـامع مـن خـالل          

ويف غضون بضع ساعات، طفق مراسلو هيئة اإلذاعة الربيطانية، املفترض ! مكربات الصوت من مآذن املساجد
ديسـمرب،   ٢ملشاهد، يذيعون يف النشرات اإلخبارية إىل كل أحناء إيران بيانـات عـن مظـاهرات    أم يف قلب ا

ويف اليـوم  . وذلك على وقع ما يقوم به املاليل من استخدام املعدات اإللكترونية يف إحـداث الضوضـاء اخللفيـة   



    

جرت املسرية، فقد صب التايل، وجد الناس بعد خروجهم من منازهلم األرصفة وقد لطخت ببقع محراء حيثما 
  .املاليل الصبغة احلمراء يف الشوارع لإليهام بأا دماء املتظاهرين

على أن مثل تلك األساليب، اليت كانت فعالة للغاية مع الشعب اإليراين، مل يكن للماليل األميني التوصـل  
  .إليها، وهذا أمر معروف لدى اجلميع

  . طن باملضي قدما يف طريق تنحية الشاه وإحالل آية اهللا مكانهويف هذا الوقت، صدر األمر النهائي يف واشن
ــدربريج          ــة بيل ــة ومجعي ــة الثالثي ــول عضــو اللجن ــورج ب ــت ج ــا عين ــارتر أ ــت إدارة ك ــوفمرب، أعلن   ويف ن

)Bilderberg Society(      لس األمـن الـدويل يف إيـران واحملـيط الفارسـي على رأس فرقة عمل خاصة تابعة .
النعـي   -املعروف منذ طويل بأنه من املناهضني للشاه واملؤيدين آلراء مافيا حقوق اإلنسـان  -وحينئذ سلم بول

املقدم للنظام البهلوي، موضحا أن الواليات املتحدة جعلت تتوقف عـن دعمهـا للشـاه وجتـري اتصـاالت مـع       
  .املعارضة

طانيا العظمـى وفرنسـا وأملانيـا    ، وأثناء اجتماع زعماء دول الواليات املتحدة وبري١٩٧٩ويف بدايات يناير 
الغربية يف جواديلوب، أعلنت الواليات املتحدة إىل حلفائها رمسيا أا مل تعد تعمل على بقاء الشاه يف السلطة، 

  .يف قلب األحداث، صار األمر مسألة وقت فحسب إلقصاء الشاه" اخليار اإلسالمي"فبوجود 
" إجابـة للتـاريخ  "اليت أتت على نظامه كتب يف مذكراتـه   وحني أخذ شاه إيران يتأمل يف سلسلة األحداث

)Answer to History (رمبـا مل أكـن أريـد أن أعـرف، ولكـن األمـر        : "يقول ،مل أكن أعرف ذلك حينئـذ
وهذا بالتأكيد ما كان يريـده  . أصبح واضحا يل اآلن، لقد أراد يل األمريكيون حقًا أن أزاح بعيدا عن السلطة

" بوضـوح "وأقول . نسان يف وزارة اخلارجية، وقد سبقهم إىل ذلك بوضوح السكرتري فانسمناصرو حقوق اإل
ألنين مل أكن أخرب بأي شيء على اإلطالق، فلم يبلغ علمي أي شيء مثالً عن الشقاق احلاصل يف إدارة كارتر 

هينـة بوقـوع   بسبب السياسة اإليرانية، وال أي شـيء عـن آمـال بعـض املسـؤولني األمـريكيني الـيت علقوهـا ر        
  .لتكون هلم حصنا منيعا أمام الغزوات الشيوعية" اجلمهورية اإلسالمية"

خربوين مبا كان يل أن أفعله مـثالً حيـال القـرار املفـاجئ لتلـك اإلدارة باسـتدعاء وكيـل وزارة اخلارجيـة         "
ول ليس بصديق إىل البيت األبيض كمستشار يف الشؤون اإليرانية؟ لقد كنت أعرف أن ب" جورج بول"السابق 

ومل خيربين أحد أبدا باملناطق اليت مـن املقـرر   . لنا، وكنت أدرك كذلك أنه يعمل وفق تقرير خاص حول إيران
لقد قرأا بعد عدة شـهور يف املنفـى وحينـها تأكـد يل أسـوأ مـا كنـت        . أن يغطيها التقرير، فضالً عن نتائجه

  .هـ.ا."غبني يف إقصائي عن بلدي ائيالقد كان بول من بني هؤالء األمريكيني الرا. أخشاه
لقد كانت فرنسا وأملانيا الغربية على دراية تامة بأن . وملا بلغ األمر ذلك املبلغ، أصبح الدور الفرنسي حامسا

وكـذلك هـم   . نظام اخلميين سوف يثري أشد القالقل يف اخلليج الفارسي ويهدد اإلمدادات النفطية اخلاصة م



     

واليات املتحدة، متخذًا اخلميين يف ذلك ذريعة، سوف يبدأ يف الضغط دف التوسيع من أدركوا أن جيش ال
تواجده يف منطقة احمليط اهلندي، وهو ما قد خيل مبيزان القوات اإلستراتيجية العاملية، وذلك من شأنه، يف رأي 

ا أداة بالغـة التقلـب   لقـد كـان اخلمـيين يف نظـر فرنسـ     . باريس وبون، أن يؤدي إىل نشوب حرب عاملية ثالثـة 
  .يصعب اللعب ا، وهو بذلك قد يصري السبب الرئيس يف تفسخ الشرق األوسط بأكمله

ذلـك أنـه   . لقد ارتكبت فرنسا بالفعل خطًأ فاحشا كان ال بد لرئيسـها جيسـكارد ديسـتان أن ينـدم عليـه     
ق اللجـوء إليهـا دون مسـوغ    حينما وضعت العراق اخلميين انون رهن االعتقال يف النجف، منحته فرنسا ح

وجاءت التقارير بعد ذلك لتقول إن هذا القرار الفرنسي إمنا كان بتوجيه من الشاه نفسـه الـذي أخـرب    . لذلك
جيسكارد أن باريس رمبا تكون أفضل ملا توفره من قدرة على السيطرة على أفعال اخلميين إن هو عاش بالقرب 

ومهمـا يكـن مـن سـبب،     . أوى إىل أحد األقطار العربيـة مثـل ليبيـا   منها بالنظر إىل ما ميكن أن حيدث إن هو 
مسحت احلكومة الفرنسية للخميين، من أجل مصلحة ذاتية باعتبار ما، بأن يتجه إليها ليقيم يف نوفـل لوشـاتو   

  .بالقرب من باريس
الصـحافة  وهناك أصبح آية اهللا أحد مشاهري العامل بني عشية وضحاها حيث كان يديل بأحاديث يومية مـع  

ــك يف أكتــوبر  ومل تضــع فرنســا يف احلســبان ذلــك األثــر البــالغ لوســائل اإلعــالم  . ١٩٧٨العامليــة، وكــان ذل
  .اإللكترونية

وعندئذ أخذ األمريكيون والربيطانيون يترددون يف أفواج ال تتوقـف علـى قصـر اخلمـيين لوضـع الترتيبـات       
، وزيـر العـدل األمريكـي األسـبق،     "رامـزي كـالرك  " وكان من بني نزالء اخلمـيين . األخرية لنقل السلطة إليه

، الرئيس األسبق لوحدة تابعة للمخابرات املركزية األمريكية يف بريوت والذي كـان يتمتـع   "جوزيف مالون"و
، عضــو جملــس العالقــات اخلارجيــة "زجيمونــت ناجورســكي"بعالقــات وطيــدة مــع املخــابرات الربيطانيــة، و

  .بنيويورك، وكثري غري هؤالء
ولكـن فرنسـا وحلفائهـا    . بدا أن السيناريو األجنلو أمريكي لتمزيق الشرق األوسط عصـي علـى اإليقـاف   و

، الـذي كـان عضـوا مرموقًـا يف اجلبهـة      "شهبور خبتيـار "يناير عني الشاه  ٦ويف . سعوا إلدراك الفرصة األخرية
  .الوطنية، كرئيس للوزراء

وقد كان للـدكتور خبتيـار نفسـه عالقـات     . وضى يف إيرانواعتربت حكومة خبتيار األمل األخري لتفادي الف
وكان قد سجن يف عهد . طيبة مع فرنسا، فضالً عن املكانة السامقة اليت كان يتمتع ا بني املواطنني اإليرانيني

وأثناء احلـرب  . الشاه لدوره يف املعارضة الدميقراطية، ولكن مل تكن له أي ارتباطات مع رجال الدين الرجعيني
عاملية الثانية، قاتل يف صفوف القوات املسلحة الفرنسية احلرة ضد النازيني، وابنه اليوم عضو عامـل يف جهـاز   ال

لقد أصبحت اآلن مسؤولية خبتيار أن ينظم أمره لتحقيق إمجاع وطين حيمي صحة العقـل  . املخابرات الفرنسية



    

ونظرا ألنه مل يكـن يف وجهـة   . طة إىل أيديهمالعام ورجاحته من ماليل القرون املظلمة وحيول دون انزالق السل
نظر أحد دمية يف يد الشاه يلعب ا، فإنه إن استطاع أن يصلح من شأن احلكومة، رمبا يصح حينئـذ إيقـاف   

  .اخلميين عن بلوغ مقصده
  .لقد كانت فرنسا وحلفاؤها يف أوروبا الغربية على رغبة بتقدمي املساعدة

، يف طائرته املتواضعة للذهاب إىل لندن، فإنه مل يكن مقتنعا على ١٩٤٠عام  عندما قفز تشارليز ديغول، يف
  .هكذا صرح خبتيار يف لقاء صحفي عقيب تشكيله لس الوزراء مباشرة ،"اإلطالق بأنه سيدرك النجاح

 ، وهو عضو آخر يف اجلبهة الوطنية، وهي"داريوش فروهر"وقبل عدة أسابيع كان خبتيار قد انضم إىل قوى 
وكـان فروهـر قـد    . يف فتـرة األربعينيـات  " حممـد مصـدق  "جمموعة املعارضة من غري رجال الدين اليت أسسـها  

استدعي لدعم جهود رئيس الوزراء صديقي يف تشكيل جملس للوزراء يف أواخر يناير، ولكـن هـذا اجلهـد بـاء     
حكومـات  " لينـدون الروش "حـث   يناير يف الواليات املتحدة، ٣ويف . بالفشل، ومن مث أحيل األمر إىل خبتيار

  .العامل على توجيه مجيع دعمها إىل جهود خبتيار لتشكيل حكومة مؤسسات
وقد أظهر خبتيار خالل األسابيع اخلمسة اليت خدم خالهلا كرئيس للوزراء شجاعة كبريةً وتصميما على منع 

الشأن، فصله رئيس اجلبهة الوطنيـة   ونتيجة للجهود اليت قام ا يف هذا. إيران من أن تسقط يف هاوية اخلميين
، وهو رجل أخرق انتهازي قرر مبكرا أن خبتيار لن يكون لـه مـن نصـيب    "كرمي سنجايب"منها، وكان يدعى 

وقد عني سنجايب ملدة وجيزة فيما بعـد،  (يف النجاح، ومن مث سافر إىل باريس ليوقع على معاهدة مع اخلميين 
لقـد سـخر   ). ية اخلميين إىل أن أقيل من منصبه هـذا ليحـل مكانـه يـازدي    كنوع من املكافئة له، وزيرا خلارج

إذا قبـل  . "خبتيار من أخطاء سنجايب وناشده العودة إىل اجلماعة السياسية املشتركة وإاء العالقة مع اخلمـيين 
كرمي سنجايب، الذي فصلين من مدة وجيزة من اجلبهة الوطنية بأسلوب يـدعو إىل السـخرية، منصـب رئـيس     

  .، ولكن سنجايب مل يكن ليوافق على ذلك"جملس الوصاية على العرش، فإن الوظيفة يف انتظاره
ولكن الشاه كـان يكـره   . وسعى خبتيار كذلك إىل إبرام اتفاق مع الشاه بشأن تويل مقاليد القوات املسلحة
. صوري كرئيس لألركـان أن مينح خبتيار التحكم الكلي يف اجليش، ولذا طلب الشاه إليه أن حيتفظ باملنصب ال

، رئـيس هيئـة األركـان    "فرييـدون جـم  "ولتقوية موقفه من ناحية القوات املسـلحة، طلـب خبتيـار إىل اجلنـرال     
املشتركة السابق الذي كان على شقاق مع الشاه منذ سنوات، أن يعود إىل إيران ليتوىل وزارة الدفاع، نظرا ملا 

  .ات املسلحة من شأنه أن يساعد خبتيار يف كسب تأييدهم لهكان حيظى به من احترام بالغ يف صفوف القو
وما إن جـرى التصـديق علـى حكومـة خبتيـار مـن الربملـان حـىت شـرع يف تنفيـذ سلسـلة مـن اإلجـراءات              

وكان من بني تلك اإلصالحات التأميم الكلي جلميع املصاحل واالمتيازات النفطية الـيت تتمتـع ـا    . اإلصالحية
وإيقاف العمل باألحكام العرفية، وإلغاء البوليس السري والسافاك، وانسـحاب إيـران مـن     بريطانيا يف إيران،



     

" أردشري زاهدي"، وكذلك إقالة "الدرك اخلليجي"، وإعالن أا مل تعد )حلف بغداد(منظمة احللف املركزي 
  .من منصبه كسفري إليران يف الواليات املتحدة

م تعيني زاهدي كمبعوث للشاه لـدى واشـنطن، وبعـدما عـاد     فرغ. وقصة زاهدي هذا هي حقًا قصة غريبة
وقد أملح حينها كثري من املعنيني، مبن . إىل طهران، ظل طيلة الشهور األخرية السابقة على الثورة مالزما للشاه

، إىل أن زاهدي جزء أصيل من مؤامرة اخلمـيين،  "فريدون هويدا"فيهم سفري إيران السابق لدى األمم املتحدة 
وأما إن كان الشاه يثق فيه فهذا أمر غري واضح، . كان يستغل منصبه يف تضليل الشاه باملعلومات الزائفة حيث

ومـن  . غري أن املؤكد أن زاهدي كان يهاتف يوميا، وأحيانا مرتني يف اليوم، زبيغنيـو برجيينسـكي يف واشـنطن   
  .خالل زاهدي وردت أوامر الفصل من برجيينسكي خبصوص الشاه احملاصر

وجعل ديفيد آرون، أقرب مساعدي برجيينسكي، يف تلك األثناء يسعى إىل تكوين فرقة عمل معنية بإيران 
املؤيدين للخميين، وكان من بينـهم مـارفن زونـس،    " اخلرباء اإليرانيني"تتضمن إجراء مشاورات عن قرب مع 

ع وزيـر اخلارجيـة األسـبق    وقد عمل آرون أيضا كموظف اتصال م. وريتشارد كوتام، وجيمس بيل، وغريهم
  .، الرئيس األسبق لكريستوفر"رامزي كالرك"وكذلك مع " وارن كريستوفر"

فمن ناحية، كان رجال الدين ومناصرو قوات اخلميين من اليساريني . وقد واجه خبتيار نوعني من املعارضة
حملافظ املـوايل للشـاه مـواالة    الراديكاليني يشغبون وحيرضون دائما على خبتيار، ومن ناحية أخرى كان اجليش ا

الـذين كـانوا يعـانون مـن      -وكـان اجلنـراالت  . تامة يهدد بالقيام بانقالب عسكري على خبتيار ملصلحة الشاه
ينتظـرون بثبـات    -سذاجة يف السياسة وقصور عن تصديق أن حكومة الواليات املتحـدة تـدعم اخلمـيين فعـالً    

ويف احلـني  . إلحداث انقالب، وهي األوامر اليت مل حتصل أبدا" األمريكيني"وإخالص صدور أوامر من الشاه و
  .نفسه كان هناك من ينتظر التحرك يف صف اخلميين

كان خبتيار جيري مفاوضات دؤوبة ال تتوقف أمالً يف تشكيل ائتالف فاعل يستطيع به دعم نظامه، وحـىت  
عالمات تدل على " شريعتمداري"اجلليل وقد أظهر آية اهللا . اللحظة األخرية كانت هناك فرص حمتملة لنجاحه

أنه ومعه املاليني من أتباعه على استعداد لدعم خبتيار كرئيس للحكومة االنتقالية، وكذلك وافق بعض أعضـاء  
  .اجلبهة الدميقراطية على ذلك، فضالً عن تزايد عدد رجال اجليش املؤيدين هلذا التوجه

  .هذا ما قاله خبتيار ،"بذلك إىل عهد العصور املظلمةإذا استوىل الكهنة على إيران، فإا ستعود "
وإذا . وألكـونن شـديد القسـوة مـع أي شـخص يهـدد وحـدة إيـران        . إنين لن أقبل حبال متزيق هذه البلـد "

أعطيت مهلة لبضعة أسابيع، ولتكن شهرين مثالً، من اهلـدوء النسـيب فـإنين أسـتطيع أن أديـر عجلـة اإلنتـاج        
  .وذا صرح وقتها ،"دة مع مجيع املضربنيالصناعي وإبرام صفقة جدي

  .قال ذلك متحديا ،!"حظًا سعيدا"اخلميين أن أستقيل، عساه بذلك يريدين أن أقول له  إذا طلب إيل"



    

ولكن االئتالف الذي كونه كان قد بدأ يف االيار بالفعل، فقد رفض وزير دفاعه، اجلنرال جم، املنصـب  
وأما من سواه من الـوزراء، مبـن فـيهم    . الذي يبذله خبتيار حمكوم عليه بالفشل وعاد إىل لندن معتقدا أن اجلهد

  .وزير العدل، فقد قدموا استقالتهم
ويف باريس رفض اخلميين أي تعاون مع حكومة خبتيار، ودعـا إىل تنظـيم مظـاهرات حاشـدة يف الشـوارع      

كل من معه، عـاد اخلمـيين إىل    ويف خطوة معارضة ملا نصحه به. ضده، وهكذا أخذت الفوضى تسود وتنتشر
ويف غضون سـاعات معـدودة، صـرح اخلمـيين     . فرباير وسط ترحيب صاخب من أتباعه يف مذهبه ١إيران يف 

بأن حكومة خبتيار غري شرعية، لينادي بعدها إىل تشكيل حكومته اخلاصة من املاليل اـانني ومستشـاريه مـن    
  .أمثال يازدي وقطب زاده وغريهم

ميين إىل إيران مباشرة، وصل أحد املستشارين إىل طهران للمشاركة يف املظاهرات املناهضة وقبل عودة اخل
، ليصـرح بعـدها   !"املـوت ألمريكـا  "لقد أقبل يسري حتت الفتات مكتوب عليهـا  . ألمريكا، إنه رامزي كالرك

  .كالرك، وهو املبعوث اخلاص إلدارة كارتر، بدعمه الكامل للخميين
وبعد احلديث الـذي دار بينـهما، خـرج كـالرك ليـديل      . رك إىل باريس ملقابلة آية اهللاومن طهران اجته كال

يأمل آية اهللا اخلميين وأنـا معـه أن حيتـرم الشـعب األمريكـي والـرئيس       : "بتصريح مدهش يف التاريخ األمريكي
ن األمـريكيني أو  كارتر إرادتنا، وأال تتدخل الواليات املتحدة يف األمر سواء مـن خـالل اجلـيش أو املستشـاري    

  ."كيفما تشاء جهاز املخابرات املركزية األمريكية أو دعم خبتيار، وأن تدع األمة لتقرر مصريها
فرباير، ويف غضون ما يزيد على أسبوع بقليل بعد قدوم اخلميين إىل طهران، جنـح خبتيـار تقريبـا يف     ٩ويف 

وقد كان رجالً معتدالً بعض الشيء يتمتع . تقالية، رئيس حكومة اخلميين االن"مهدي بازركان"إبرام اتفاق مع 
بعالقات قوية مع مجاعة اإلخوان املسلمني رغم ذلك، ولذا توصل بازركان إىل اتفاق مؤقت مع خبتيار إليقاف 

  . الثورة وإجياد نوع من حكومة الوحدة الوطنية
. ة جويـة خـارج طهـران   ومع ذلك، ويف نفس هذا اليوم، بدأ أول عصيان مسلح مـنظم يف إيـران يف قاعـد   

لقد وضعت بأيدي احلشود اهلائجـة  . وفجأة سيطر عصبة من فنيي القوات اجلوية على مستودع كبري لألسلحة
  . عشرات اآلالف من األسلحة اآللية

 ٢٠٠,٠٠٠وخوفًا من أن ينتشر العصيان، أمر خبتيار القوات اجلوية بقصف مستودع ضـخم آخـر حيـوي    
وهنا أمر خبتيار اجليش املوجود بالشوارع بإمخاد . القوات اجلوية رفضت تنفيذ األمربندقية عادية وآلية، ولكن 

لقد شلت حركة طهران، فاحلشود املسلحة حتـارب قـوات اجلـيش يف أرجـاء     . الثورة، ولكن اجليش مل يتحرك
  !املدينة والدولة كلها، ومع ذلك مل خيرج أي قائد من اجليش ليوجه القوات بأوامره



     

معت هيئة األركان العامة املشـتركة والقيـادة الكليـة ألفـرع القـوات املسـلحة اإليرانيـة ملناقشـة         عندئذ اجت
وبعد ذلك، ويف صدمة بالغة للعامل، خرج القادة ليعلنوا أن القوات املسلحة اإلمرباطورية سـوف تظـل   . األزمة
ع رئــيس األركــان، اجلنــرال وقــد جـاء اإلعــالن مــذيالً بتوقيـ  ! بالنســبة جلميـع أطــراف األزمــة " احليــاد"علـى  

  ".غاراباغي"
وكان يعين إصدار هذا القرار يف احلقيقة أن القوات املسلحة قد انسحبت من . لقد فرض القرار بقوة ضارية

وعلى ذلك أُسلمت طهران وغريها من املدن اإليرانيـة لتصـبح أسـرية يف    . املعركة، وأمرت بالعودة إىل ثكناا
وزد على ذلك أن أي ممانعة لقرار اجليش كانت عقوبتـها اإلعـدام العاجـل،    . ميينللخ" العابدة"أيدي احلشود 

ذلك أن جمموعة من األفراد التابعة للجنرال عبد العلي بـدري ورفاقـه كانـت قـد عارضـت مرسـوم غارابـاغي        
وشرعت يف وضع خطط إلحداث انقالب ضد قوات اخلميين حلفظ النظام، فما لبث غاراباغي بعدها أن أمـر  

  !اطه برميهم ومن حتالف معهم بالنريان دون ذرة من شفقةضب
ويف مجيع أرجاء طهران، لقي عشرات من الضباط مصرعهم على يد فرق االغتياالت اليت كانت يف قبضـة  

  .غاراباغي واجلنرال فردوست
، وكان قائد القوات اجلوية اجلنرال حسني ربيع من بني العوامل الـيت كـان هلـا نصـيب سـوء يف األحـداث      

فربايـر   ١١-٩فرغم ما كان يذاع عنه من أنه أحد املوالني املتعصبني للشاه، فقد جاء يف الساعات احلامسة مـن  
وحبسب ما ذكر حينها أن اجلنرال ربيع نال وعدا ." لينضم إىل الثورة"ليعلن فجأة أنه قد فارق صفوف اجليش 

مني املطارات وااالت اجلوية للخميين؛ غـري أنـه مل   بنجاته ومساعدته على مغادرة البالد يف مقابل تعاونه يف تأ
يكد ينسرب وقت قليل بعدها حىت ذاق وبال أمره وكانت عاقبته أن رمي بقاذف آيل حىت املوت بعد دقـائق  

  .من احملاكمة الصورية
ضابطًا من ذوي الرتـب العاليـة بأيـدي فـرق      ٣٥٠ساعة من بعد ذلك، قتل ما يزيد على  ٤٨ويف غضون 

لقد كانت أمساؤهم مطبوعة على حنو ظـاهر جـدا يف أحـد أجهـزة الكمبيـوتر املوجـودة مبقـر        . يال احملترفةاالغت
اجليش، وهو اجلهاز الذي كان يكشف أي فرد يف رتبة قيادية سواء يف التحكم اللوجيسـيت أو االتصـاالت أو   

  ".الثورة"لقد أبيد مجيع من رفضوا التعاون مع . الوحدات املتحركة
خرباء اال العسكري ملا قد رأوه من سهولة متزيق وشل حركة القوات املسلحة اليت كان قوامها  واندهش
، التـابع  "روبـرت إي هويسـر  "وقد ظهر يف تلك األثناء اسم تكرر كثريا، أال وهـو اجلنـرال   . فرد ٣٥٠,٠٠٠

  .للقوات اجلوية األمريكية
. يقع مقره يف بروكسل حتت قيادة أليكسـاندر هـيج   وكان هويسر الرجل الثاين يف قيادة حلف الناتو الذي

وقد أرسل هويسر إىل إيران يف بداية يناير، قبل أيام قليلة من اجتماع جوديلوب الذي أخرب فيـه كـارتر أملانيـا    



    

وكان مقررا للزيارة أن تسـتمر لثالثـة أيـام    . الغربية وفرنسا أن الواليات املتحدة قد قررت التخلص من الشاه
  .ن هويسر ظل يف إيران حىت بداية شهر فرباير، أي ما يزيد على شهر من بعد وصولهفقط، ولك

فرباير، اعتـاد هويسـر علـى االلتقـاء بكبـار اجلنـراالت يف قيـادة القـوات          ٤يناير حىت  ٣ويف الفترة ما بني 
عازما على عـدم  " زةإجا"يناير غادر الشاه إيران يف  ١٦ويف . لقد كان الضغط يتنامى يف إيران. املسلحة يوميا

وذهـب  . وكان اجليش قد وقع يف ضيق وحرية من أمره بسبب وجود رئيس األركان يف خـارج الـبالد  . العودة
الشاه إىل مصر مث املغرب، ويف كال املكانني، وحبسـب مـا ورد مـن تقـارير، طلبـت قيـادة اجلـيش مـن الشـاه          

وقـال الشـاه فيمـا    (اه رفض إعطاء تلك األوامر وأحلت عليه أن يصدر أوامر بالتحرك ضد اخلميين، ولكن الش
بعد إنه كان ينتظر أخذ اإلذن من واشنطن ملواجهة اخلميين مباشرة، وهو ما أثار حفيظة اإليرانيني الذين فهموا 

  ).األمر على أن الشاه يعترف صراحة يف النهاية على أنه كان دمية تلعب ا واشنطن
اتصال دائم مع برجيينيسكي، اجلنراالت بأم ال بد أن مينعوا إغارة وأخرب اجلنرال هويسر، الذي كان على 

وأما إذا فعلوا فإن اجليش األمريكي، كما قال هويسر، سـوف  . اجليش على اخلميين بصرف النظر عما حيدث
  .، حبسب ما قيل هلم"وستقطَّع أرجلهم"يتنكر لشرعيتهم ومينع عنهم مجيع إمدادات األسلحة وقطع الغيار، بل 

وكانت وظيفتـه  . وبذلك مل حيبط هويسر انقالبا واحدا، وإمنا أحبط العديد من االنقالبات اليت كانت تراد
الرئيسية أن يؤكد للجنراالت أنه عندما حتني اللحظة اليت تكون فيها احلكومة املدنية عاجزة عن الصمود أمـام  

وعندما قنع اجلنراالت ذا . تويل مقاليد إيرانقوى الثورة، فإن الواليات املتحدة سوف تدعم اجليش عندئذ لي
العهد، أوى كثري منهم إىل جانب العزلة واالنتظار؛ ولذلك عندما خرجت احلشود املسلحة إىل الشوارع فإم 

  .مل يفعلوا أي شيء حياهلم
قيادة  نقالً عن مصدر، يف إشارة إىل" واشنطن بوست"هذا ما قالته صحيفة  ،"لقد فعل فيهم هويسر فعلته"

وكـذلك ممـا قالـه أحـد اجلنـراالت اإليـرانيني       ." لقد استخدم معهم جمموعة من احليل املاكرة. "اجليش اإليراين
لقد رأيت ذلـك علـى   "، الذي قيل إنه كان من بني املخططني إلحداث انقالب، "خسروداد"التابعني للجنرال 

وقـد أعـدم خسـروداد    ." ندي دين الرتبـة لقد بدا وكأنه ج. وجه خسروداد حينما خرج من أحد االجتماعات
  .فيما بعد على يد إحدى العصابات التابعة للخميين

وظن بعض اجلنراالت على ضوء ما ذكره هويسر أن الواليات املتحدة مل تكن تعتقد أن الشاه ميكن أن يعود 
حملتمل أن اجلنـرال  ومن ا. مرة أخرى، وأن إدارة كارتر كانت تسعى إىل إقامة عالقة بني رجال الدين واجليش
  .غاراباغي قد شجع على ذلك االعتقاد بتأييده لعقد مفاوضات مع معسكر اخلميين

غري أن املؤكد شيء واحد، وهو أنه إن مل تكن املهمة اليت قام ا اجلنـرال هويسـر، مـا كـان للخمـيين أن      
اب محام من الدماء جراء تلك وإذن لكانت األمة اإليرانية على أعت. ينتزع السلطة دون أدىن جمهود كما حدث



     

ويف اية املطاف، وحبسـب مـا يعتقـده كـثري مـن      . املظاهرات شديدة الضراوة، واحتمال نشوب حرب أهلية
اإليرانيني وغريهم من احملللني، أنه لو مت ذلك لكانت قد هزمت القـوات األكثـر تعصـبا يف معسـكر اخلمـيين،      

ووفقًـا آلراء ضـباط   . مبا مـن خـالل االتفـاق بـني خبتيـار وبازارجـان      ومن مث جترب املعتدلة منها على التسوية، ر
إيرانيني كبار سابقني، لكان من املمكن حينئذ اغتيال اخلميين على الفور من قبل قسم املخـابرات العسـكرية،   

  .ومن مث يدب التفرق بني أتباعه
رب تسعة عشر إىل عشرين جنراالً من بني ما يقا -وبدالً من ذلك، رمي بالنريان. ولكن ذلك مل حيدث أبدا

على األقل عشرة جنراالت على يد قوات السافاما واحلـرس الثـوري التـابع     -فرباير ٩وقعوا إعالن احليادية يف 
ومل يـنج إال قليـل   . للخميين خالل األسابيع اليت أعقبت الثورة، بينما يقبع كثري غري هؤالء يف السجن يف إيران

نه عني رئيسا جلهاز السـافاما حتـت حكـم اخلمـيين، وغارابـاغي الـذي ظـل        إل يمنهم، وهم فردوست الذي ق
دورا مهما داخل إيران مع القـوات املسـلحة التابعـة للخمـيين، واألدمـريال كمـال        ١٩٨٠يلعب حىت صيف 

حبيب اهللا الذي فر إىل خارج إيران بعد بضعة أشهر من الثورة، ولكن نقل أنـه ظـل علـى اتصـال مـع جـيش       
ين من الواليات املتحدة، وكذا اجلنرال طوفانيان، الذي يعيش اآلن متخفيـا يف الواليـات املتحـدة؛ وأمـا     اخلمي

  .اآلخرون فقد قتلوا
ر ـهذا ومل يفصح اجلنرال هويسر، الذي أعيد تعيينه يف قاعدة سـكوت اجلويـة بواليـة إلينـوي قائـدا للجسـ      

  .أحداجلوي العسكري، عن تفاصيل املهمة اليت أداها ألي 
" لقد أحسن رئيس الوزراء خبتيار وصف نظام اخلميين بعد عدة أيام من خلع احلشود الثائرة لـه حـني قـال    

وحاشيته مرتع حقيقي للحيوانات يضم أناسا األصل فـيهم  . اخلميين رجل جهول حقود هدام ساعٍ يف اخلراب
ن الـدواب، وبـدالً مـن أن يرتـادوا     وإن شطر الناس الذين يصيحون ضدي يف اخلارج أجهل م. الشبهة والريبة

وما فعله اخلميين يف أسابيع قليلة قد فاق يف الـدمار مـا فعلـه    . دور العبادة، يلزمهم أن يذهبوا إىل املدارس أوالً
  ."نظام الشاه يف مخس وعشرين سنة

  .عقول حقًاولكن ما سيفعله اخلميين يف األشهر القليلة القادمة سوف يصيب العامل بنكبة تذهل من هوهلا ال



    

 
 

  

، صار احلديث الذي يشغل العامل كله يف أيامه ولياليه ١٩٨٠وأبريل  ١٩٧٩يف الفترة ما بني شهري نوفمرب 
هو قضية اختطاف ثالثة ومخسني مواطنا أمريكيا كرهائن علـى يـد إحـدى العصـابات اإلجراميـة اإليرانيـة يف       

مهم أثناء تلك الشهور اخلمسة دون النظـر بعنايـة إىل التقـارير    ومل تتخذ أي حكومة يف العامل أي قرار . طهران
ابتداًء من االحتاد السوفييت وأوربا الغربية وحـىت العـامل العـريب واليابـان      -األخرية املعنية باألوضاع يف طهران 

تلـف أحنـاء   وعندما أخذ املوقف يزداد سوًءا، أصيب العديد من القـادة السياسـيني يف خم  . والدول النامية الرائدة
العامل بالشلل التام وشرعوا يف إعداد العدة للمواجهة ورمبا حلـرب عامليـة ثالثـة؛ وعنـدما حتسـنت األمـور شـيئًا        

لقـد  . قليالً، جعلوا ينظرون على وجل إىل املبادرات املمكنة يف ااالت األخرى اليت ظلت عالقة ملـدة طويلـة  
لقد كانـت حقًـا مترينـا متكـامالً يف إدارة     . اليات املتحدة وإيرانكان كل شيء مرهونا باألزمة القائمة بني الو

  .األزمات العاملية
حكومة واحدة من بني حكومات العامل على األقـل أصـيبت بدهشـة بالغـة جـراء اختطـاف الرهـائن، إـا         

تام ودعـم   لقد حدث االستيالء على سفارة الواليات املتحدة بعلم. حكومة الواليات املتحدة األمريكية نفسها
لقد كان من احملتمل أن تتزايد عدوانيـة اخلمـيين إىل أن تصـل إىل حـد احلسـم      . كامل من إدارة الرئيس كارتر

ومل . الذي مينح الفرصة للتحالف األجنلو أمريكي ألن ينقض على أوروبا الغربية واليابان فيرتل ما هزمية نكراء
األخوان املسلمني باكتمال جناح مهمـة اجلنـرال هويسـر، وال     ينته التحالف الذي نشأ بني إدارة كارتر ومجاعة

  .هي ستتوقف باختطاف اهليئة الدبلوماسية األمريكية
وبعد استيالء اخلميين على السلطة، مل توقف الواليـات املتحـدة الربنـامج املسـتمر للمسـاعدات العسـكرية       

اللعنات صبا على الواليات املتحدة، ناعتـا  وبينما كان اخلميين يصب . والتدريب ومبيعات األسلحة إىل إيران
لقد . ، كانت الواليات املتحدة تشحن كميات كبرية من األسلحة إىل احلرس اخلميين"بالشيطان األكرب"إياها 

للنقل اجلوي تتردد ذهابا وإيابا بني نيويورك وإيران، بعد أن تتوقف يف  ٧٤٧كانت طائرات هريكوليز وبوينج 
لقد . وجزر األزور، حاملة قطع الغيار للمروحيات والطائرات احلربية اإليرانية األمريكية الصنعمدريد بإسبانيا 

. كانت هناك حاجة ماسة لتلك املعدات يف معركة إمخاد القبائل الكردية املتمردة يف املقاطعات اإليرانية الغربية
إجزيكـاتيف  "نشرت أخبارها يف جملـة  وقد حصل االعتراف الرمسي بتلك اإلمدادات من قبل وزارة اخلارجية و

  .وغريها من الصحف" الفاينانشال تاميز اللندنية"، وجريدة "وول ستريت"، وجريدة "إنتيليجنس ريفيو
جعـل أفـراد املخـابرات األمريكيـة يتوجهـون إىل إيـران لتقلـد املناصـب          ١٩٧٩ومع بـدايات صـيف عـام    

وحبسـب مصـادر مـن وكالـة املخـابرات      . روف بالسـافاما االستشارية يف جهاز البوليس السري اإليراين، املعـ 



     

املركزية األمريكية، فإن مجمع املخابرات األمريكية كان يشارك يف التدريبات العسكرية ألنصار اخلميين حىت 
  .قبل اندالع الثورة، وقد استمرت العالقة قائمة على ذلك بعد جناحها فعالً

ومي، بالتعاون مع وارين كريستوفر ورامزي كالرك، فريقًَـا  لقد شكل ديفيد آرون، عضو جملس األمن الق
، بالتزامن مع قـدوم اجلنـرال   ١٩٧٩عميالً للمخابرات املركزية األمريكية دخلوا إيران يف يناير  ٦٠يتألف من 

  .روبرت هويسر، للمساعدة يف متهيد السبل املوصلة إىل انتقال السلطة إىل قبضة اخلميين
كانت الشخصية املبهمة اليت تولت مهمة اإلشراف علـى تأسـيس احلـرس الثـوري      وعلى اجلانب اإليراين،

، وهو أحد املستشارين الذي تلقـوا تدريبـهم   "مصطفى مشران"اإليراين وتفكيك القوات املسلحة الضخمة هو 
  .يف الواليات املتحدة متاما مثل يازدي

الشــتراك يف اختطــاف الدبلوماســيني إن االستشــارات العســكرية وتــوفري اإلمــدادات شــيء واحــد، وأمــا ا
ومن الصعب تصـديق أن مسـؤويل الواليـات املتحـدة ذوي املناصـب      . األمريكيني فشيء خمتلف عن ذلك متاما

القيادية رمبا كانوا خياطرون حبياة األمريكيني، بل والسالم العاملي، على هذا النحـو البـالغ اخلطـورة مـن أجـل      
  !القيام خبديعة سياسية

الغربية  أصبح من الواضح أن فرنسا وأملانيا ١٩٧٩فبحلول سبتمرب : ا وضع هذا األمر يف احلسبانولكن علين
وحلفائهم ال ينوون اإلذعان للضغط األجنلو أمريكي، بل كانوا عازمني على املضـي قـدما وسـع طاقتـهم جتـاه      

ن وواشـنطن، أصـدرت أوروبـا    ورغم التهديدات اخلفية واالبتزاز من قبل لنـد . حتقيق النظام النقدي األورويب
الغربية إعالا اخلاص باالستقالل وانكبت على تشكيل حتالف يضم العامل العريب وسـائر دول األوبـك واهلنـد    

  .السالم من خالل التنمية: واملكسيك واالحتاد السوفييت للتوافق حول إستراتيجية يكون شعارها يف الواقع
إدارة كارتر أا تستطيع استغالل الصـدمة العامليـة املتخلفـة عـن     وباصطناع أزمة زائفة يف إيران، اعتقدت 

حلـف  "تلك األزمة يف الذهاب إىل حلفائها وطلب إخضاع إرادم املستقلة للمخاوف الواسعة اليت يهتم هلـا  
 وكيف يكون احلال إذن واألمر أن القطع البحرية للواليات املتحدة قد طفقت تتجه إىل احمليط اهلنـدي ". الناتو

بالتزامن مع االستعداد التام لصفوة القوات اجلوية األمريكية، وديد الواليات املتحدة بشن حرب عاملية ثالثة 
بإرسال جنود إىل إيران، واضطراب الوضع يف اخلليج الفارسي وتأثري ذلك يف ثلثي إنتاج العامل من النفط الذي 

ع األوربيون رفض اإلذعان لشريك النـاتو األكـرب،   أصبح اآلن على شفري الدمار، فكيف، واحلال هذه، يستطي
على السعي إىل اختالق  ١٩٧٧وقد دأبت إدارة كارتر منذ أن تولت مقاليد السلطة يف . واشنطن صانعة العلل

ويف ايـة  . مربر إلرسال قوات املاريرت بغية السيطرة على حقول النفط يف اململكـة العربيـة السـعودية واخللـيج    
ــريكيني، أصــبح مبقــدور الواليــات املتحــدة إشــعال   املطــاف، وباحتجــ ــق الراخيســتاج"از الرهــائن األم   "حري

  .مرة أخرى



    

ومن احملتمل أن خطة االستيالء على سفارة الواليات املتحدة قد نالت املوافقة النهائية، بعـد وضـع اخلطـط    
 مصطفى مشران، رئـيس  وما لبث بعدها أن عني. ١٩٧٩الطارئة ذات الصلة موضع التنفيذ، يف أواخر سبتمرب 

  .جهاز البوليس السري اإليراين املتدرب أصالً يف جامعة بريكلي، وزيرا للدفاع يف إيران
ويف الشهر ذاته، جرى تطهري الشخصـيات اإليرانيـة املعتدلـة، مثـل حسـن نزيـه، رئـيس الشـركة الوطنيـة          

حتـت السـيطرة الكليـة للمجـالس الداخليـة      للبترول، وإخراجها مما صار بعدئذ النظام املرشد الذي أصبح اآلن 
  .جلماعة اإلخوان املسلمني السرية

ويف ذاك الوقت كان زميل مشران وشريكه، وزير اخلارجيـة إبـراهيم يـازدي، يف نيويـورك حلضـور جلسـة       
وكان يـازدي، الـذي تقمـص مظهـرا مدروسـا لصـاحب األيديولوجيـة الثوريـة         . اجلمعية العامة لألمم املتحدة

، يتيه بني جنبات قاعات األمم املتحدة متباهيا بسمعته الزائفة اليت يـدعيها لنفسـه متشـبعا كـذبا بـروح      املسلم
  .، أمريكا"للشيطان األكرب"املتطرف احملموم والعدو اللدود 

 ٣ورغم ذلك، ويف أثناء خطبه الثورية اليت ألقاها يف األمم املتحدة، فقد وجد يـازدي الوقـت املناسـب يف    
للقيام بزيارة ودية حارة لس العالقات اخلارجية يف نيويورك، حيث ألقى كلمة ليلتقي بعدها مبسؤويل  أكتوبر

  .الس لساعات عدة
فاينانشال "وقد نقلت جملة ". سريوس فانس"ويف اليوم التايل، عقد يازدي اجتماعا مغلقًا مع وزير اخلارجية 

ر مفادهـا أن هـذا االجتمـاع قـد متخـض عنـه أن واشـنطن أعطـت         أكتوب ٥اللندنية تقارير بعد ذلك يف " تاميز
، باإلضـافة إىل حبـث مسـألة    "باستئناف مد جسور جوية من األسـلحة إىل إيـران علـى نطـاق واسـع     "أوامرها 
ويف إيـران، أوضـح وزيـر الـدفاع مشـران أن إيـران تسـعى        . إىل إيـران " عدد حمدود من الفنيني املعنيني"إرسال 

  .للمساعدة يف تدريب اجليش واحلرس الثوري" ين أجانبمستشار"الستقدام 
أكتـوبر يف تقويـة تواجـدها العسـكري يف اخللـيج الفارسـي        ٥-٣وهكذا بدأت الواليات املتحدة فيما بني 

ويف اليـوم  . أكتوبر أنه يعمل على زيادة نشر قواته يف احملـيط اهلنـدي   ٣وقد أعلن البنتاجون يف . واحمليط اهلندي
لسلطان قابوس سلطان عمان، وهو الدمية اليت أشـرف الربيطـانيون علـى تدريبـها، عـن رغبـة       نفسه، أعرب ا

وعلـى الفـور، ويف   . املمرات البحرية املطلة علـى اخللـيج  " حلماية"بالده يف وجود قواعد أمريكية على أراضيها 
لف مـع عمـان حلمايـة    مقابلة صحفية غري معتادة، أملح يازدي إىل أن إيران قد تدرس بعنايـة أمـر تشـكيل حتـا    

بوجود أي خطط من جانب عمان يف هذا الشأن، ولكنـه أردف  " مل يكن على علم"وقال يازدي إنه ! املضايق
تعتمـد علـى الظـروف    "مـع عمـان يف منطقـة اخللـيج سـوف      " رغبة إيران يف التعـاون "على استحياء قائالً بأن 

  .، رافضاً التعليق بأكثر من ذلك"اجلارية
  .ن حتكم شيئًا فشيئًا من أواصر التعاون مع الثورة اإليرانيةلقد كانت واشنط



     

وبعـد  . ويف غضون تلك األيام، ويف مستهل أكتوبر، أجرى يازدي اتصاالً بصديقه القدمي، رامزي كـالرك 
أكتوبر، أرسل وزيـر العـدل السـابق خطابـا وسـم بأنـه بـالغ األمهيـة إىل وزيـر اخلارجيـة            ١٢أيام قليلة، ويف 

وكان هذا اخلطاب خبصوص اجلهود اجلارية املبذولـة مـن جانـب ديفيـد روكفيلـر والـدكتور هنـري        . اإليراين
  .كيسنجر للحصول على موافقة لدخول الشاه إىل الواليات املتحدة لتلقي العالج

من املهم جدا أال يهرب املستبدون ليحيوا يف ثراء ورغد من العـيش بينمـا   : "وقد نصح كالرك يازدي قائالً
احلكومـة اجلديـدة إليـران علـى السـعي لتحصـيل       ) إنـين أحـث  . (عوم تتقلب بني ألوان مـن املعانـاة  تظل ش

التعويضات نظري األفعال اإلجرامية واجلائرة اليت ارتكبها الشاه السابق، واسترداد املمتلكات اليت سلبها الشـاه  
  ".وأسرته وشركاؤه بغري وجه حق من الشعب اإليراين

وقد . نوفمرب ٤ك هذا إىل الصحافة إىل ما بعد االستيالء على السفارة األمريكية يف ومل يسرب خطاب كالر
استخلص الدليل من ذلك على أن كالرك، وهو املبعوث اخلاص، قد حرض اإليرانيني لالستيالء على السفارة 

  .واإلصرار على عودة الشاه إىل إيران
تسمح للشاه املعزول بالقـدوم إىل نيويـورك لتلقـي     وبعد أسبوع تقريبا، أعلنت وزارة اخلارجية أا سوف

  .العالج الذي حيتاجه
وما كان لوزارة اخلارجية أن تتخذ هذا القرار إال حتت ضغط بالغ من كيسنجر وعائلة روكفيلر وأصحاب 

وبذلك مسح للشاه بالقـدوم إىل نيويـورك رغـم التوجيـه الرمسـي مـن وكالـة املخـابرات         . املصاحل املرتبطني م
ملركزية األمريكية والسفارة األمريكية يف طهران وغريها من املصادر اليت قالت إن دخوله إىل الواليات املتحدة ا

  .سوف يتسبب يف احتجاز الرهائن األمريكيني
وقد تواترت األنباء املأخوذة من الربقيات الرمسيـة لـوزارة اخلارجيـة الـيت أطلقهـا نائـب الكـوجنرس السـيد         

حىت أواخـر أكتـوبر، بـأن مـن احملتمـل أن       ١٩٧٩، واملؤرخة ابتداًء من أغسطس )داهوإي-ر(جورج هانسن 
  .حياول اإليرانيون االنقضاض على السفارة األمريكية إذا مسح للشاه بالدخول إىل الواليات املتحدة

م لقـد اختـذ القـرار رغـ    : "نوفمرب نصـها كالتـايل   ١٨بتاريخ " نيويورك تاميز"وقد وردت حكاية يف صحيفة 
احلقيقة اليت تقول إن السيد كارتر وكبار مستشاريه السياسيني قد عرفوا منذ شهور أن السماح بدخول الشاه 

وقد أفاد أحد املعاونني بأن . سوف يعرض األمريكيني املوجودين بالسفارة األمريكية يف طهران ملخاطر شديدة
يرانيـون أيـديهم علـى مواطنينـا يف طهـران      عنـدما يضـع اإل  :"السيد كارتر تساءل يف أحـد االجتماعـات قـائالً   

  "أن أفعله حينئذ؟ يكرهائن، فبم تشريون عل
لقد تلقت اإلدارة مرارا وتكرارا حتذيرات من وكالة املخابرات املركزية مفادها أن : "وتابعت الصحيفة قائلة

ضالً عن اختاذ إجراٍء حمتمل حضور الشاه إىل أمريكا قد يشكل ذريعة الختاذ أفعال شديدة العداء لألمريكيني، ف
  ."فرباير ١٤ضد السفارة األمريكية هناك، وهو ما يذكرنا مبا كان من أمر االنقضاض على السفارة يف 



    

أكتوبر، بدأت إيران يف التلويح بتهديدات بالغة احلدة ضد  ٢٢وعقب وصول الشاه مباشرة إىل نيويورك يف 
عمال النفط لتصل إىل أشدها باخلطبة اليت ألقاها آية اهللا اخلميين  إدارة كارتر، بدأا باالحتجاجات اليت نظمها

أن توصد أبواا يف وجه "لقد صرح اخلميين آنئذ بأن الواجب على إيران . أكتوبر ٢٩بنفسه لعدة ساعات يف 
ويف  وأخريا، ."جيب علينا أن نطهر بالدنا من تلك العقول املغرمة باألمريكيني"، مث تابع يف اهتياج قائالً، "الغرب

فلتجعلوها بكل ما أوتيتم من قوة هجمات واسـعة  "نوفمرب، نادى اخلميين على الطالب اإليرانيني قائالً هلم  ١
  ".تنالون ا من الواليات املتحدة وإسرائيل، عساها جترب الواليات املتحدة هذه على إعادة الشاه اجلائر املخلوع

  !تدبري احتياطي واحد حلماية السفارة ورغم تلك الدالئل املتضافرة، مل يتخذ
وقبلـها بثالثـة أيـام،    . نـوفمرب  ٤لقد سيطرت مجوع الطالب اإليرانيني على السفارة األمريكية يف إيران يف 

ووفقًـا ملصـادر   . عقد زبيغنيو برجيينيسكي اجتماعا مريبا يف اجلزائر مع وزير اخلارجية اإليراين إبـراهيم يـازدي  
  .هذا االجتماع الثنائي التفاصيل النهائية املتعلقة بعملية االستيالء على السفارة خمابراتية، وضعت يف

بـروس  "وبعد عودته إىل إيران، عمد يازدي مباشرة إىل االجتماع مـع القـائم بأعمـال السـفارة األمريكيـة      
معني داخل مكاتب وأثناء الساعات اليت استغرقها االستيالء على السفارة، كان يازدي والينجني جمت". الينجني

واآلن، ورغم كونه رهينـة باالسـم، كـان بـروس اليـنجني ال يـزال يف اجتمـاع مـع         . وزارة اخلارجية اإليرانية
يازدي يف املكاتب القدمية لوزارة اخلارجية، حيث يستطيع استخدام آلة التلكس وغريها مـن وسـائل االتصـال    

من املقربني جلماعة اإلخوان املسـلمني، مـن وقـت أن     هذا وقد أذيعت تقارير تفيد بأن الينجني كان. األخرى
كان سفريا للواليات املتحدة يف دولة مالطا، وهي إحدى مقرات مجاعة اإلخوان املسلمني يف املنطقة، وخباصـة  

  .تلك املوجودة يف ليبيا
إىل إيـران،   مبعوثًا مطلق الصـالحية للبيـت األبـيض   " رامزي كالرك"ويف األيام التالية، عني الرئيس كارتر 

املـوت  "وهو نفسه رامزي كالرك الذي كان يسري، منـذ أشـهر قليلـة ماضـية، حتـت الفتـات مكتـوب عليهـا         
  .يف طهران" ألمريكا

وباختاذ األمريكيني كرهائن، شرعت إدارة كارتر، حبسب املخطط الذي وضعته سـلفًا، يف تنفيـذ سـيناريو    
  .إدارة األزمة العاملية

إطار هذا املخطـط هـي إعـالن كـارتر جتميـد مجيـع األصـول املاليـة اإليرانيـة يف           وكانت اخلطوة األوىل يف
ويف احلال، غرقت األسواق املالية العاملية . الواليات املتحدة وبنوكها، مبا يف ذلك فروع تلك البنوك يف اخلارج

 -والواليـات املتحـدة   يف حبار من الذعر، وهو ما جعل كبـار املـودعني املتعـاملني بالـدوالر يف أوروبـا الغربيـة      
  .رع إىل التراجع عن أي تعهدات إضافية –وخباصة البنوك املركزية لدول األوبك 

، "الصالحيات االقتصادية يف احلاالت الدولية الطارئة"وقد أعلنت إدارة كارتر أا تسعى الستصدار قانون 
  .ء على السفارةوهو القرار الذي علم اختاذه بالفعل قبل أسبوعني من أحداث االستيال



     

واملعـني لـدى وزارة اخلزانـة لـة     ) فيما(وقد ذكر راندي كو، مسؤول الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ 
لقد أعدت الوكالة مـا يلـزم   ... إن الوكالة تشارك يف التخطيط العام: "ما يلي" إجزيكاتيف إنتيليجنس ريفيو"

قبل أسبوعني من وضعها بالفعل، على أين قد قضيت األسبوعني هذه اخلطة الرامية إىل جتميد األصول اإليرانية 
  ".املاضيني منكبا على اهلاتف يف حماولة للتعتيم على الشائعات اليت تقول بأننا قد أعددناها بالفعل

ويدل هذا االعتراف على أن النخبة املالية األجنلو أمريكية كانـت علـى سـابق علـم بـأن األزمـة األمريكيـة        
وكان مـن  . وف تندلع يف نوفمرب، وهي لذلك قد اختذت من قبل اإلجراءات اليت تضمن هلا احلمايةاإليرانية س

، وهو الذي كان مطلبه الـدائم بالسـماح للشـاه بالقـدوم إىل الواليـات      "ديفيد روكفيلر"بني هؤالء املصرفيني 
  .املتحدة السبب الرئيس يف حدوث األزمة يف املقام األول

 ،وهم يف حالة من الغضب ،طباء املكسيكيون الذين تولوا عالج الشاه يف املكسيكوفيما بعد، كشف األ(
عدم وجود أي علة طبية على اإلطالق تستدعي منع الشاه مـن تلقـي الرعايـة الطبيـة املناسـبة دون السـفر إىل       

  ).الواليات املتحدة
إليرانيـة يف الواليـات املتحـدة    باليني دوالر أو ما يزيد عليها مـن األصـول ا   ٦ذلك على أن االستيالء على 

لقد أصـيب سـوق   . كان له أثر بالغ يف تقويض الثقة يف الدوالر وإنقاص قيمته كعملة عاملية لالحتياط النقدي
بالشلل، وتوقفت معظـم اإلقراضـات العامليـة يف انتظـار إجيـاد حلـول لتلـك املسـائل القانونيـة          " اليورو دوالر"

كارتر خبصوص بعض األمور غري قانوين باملرة، نظـرا ملـا ترتـب     زانة يف إدارةوقد كان قرار وزارة اخل. املعقدة
على ذلك من سوء أصاب فروع بنوك الواليات املتحـدة اخلارجيـة، وهـي الـيت تقـع يف ظـل القـانون العـاملي         

  .االعتيادي حتت سلطة الدول املضيفة هلا
إلجراء الذي اختذته وزارة اخلزانة وما ترتب غري أن أسوأ نتيجة على اإلطالق كانت هي ذلك األثر السيئ ل

عليه من ختويف حكومات دول األوبك من إجراء عمليـات إقراضـية طويلـة املـدى، يف الوقـت الـذي كانـت        
وقبل . تسعى فيه أملانيا الغربية وفرنسا إىل جذب تلك الودائع إىل اجلهاز املايل املرتبط بالنظام النقدي األورويب

يف مـؤمتر صـحفي   " جـني فرانسـوا بونسـيه   "رانية بشهر واحد، أعلن وزير اخلارجية الفرنسي اندالع األزمة اإلي
كانت هي أن حيل النظام النقدي األورويب حمل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل " رؤيته"باألمم املتحدة بأن 

  .كمركز للمعامالت املالية العاملية
ارتر إىل أوروبا الغربية واليابان حلثهـا علـى فـرض عقوبـات     لقد بدت املطالبات الدائمة من جانب إدارة ك

غري أن هذا املطلب جنح يف رفـع حـدة   . اقتصادية على إيران وكأا مطلب إىل حلفائها بقطع أعناقهم بأيديهم
ال التوترات بني األوروبيني والبلدان املنتجة للنفط، مبا فيها اململكة العربية السعودية، وهي اليت بـدا هلـا احتمـ   
  .حصول مواجهة اقتصادية بني دول أوروبا املتقدمة ودول األوبك مبا يشكل ديدا خطريا ملصاحلها الذاتية



    

ثانيا، أعطت املواجهة األمريكية اإليرانية إلدارة كارتر الذريعة اليت كان ينشدها لتوسيع التواجد العسكري 
من اختطاف الرهائن، كان قد أرسل أسـطوالً مـن   ويف غضون أيام . يف منطقة الشرق األوسط واحمليط اهلندي

حامالت الطائرات احلربية األمريكية وحنو ثالثني قطعة حبرية إىل اخلليج؛ وذا حتقق ترسيخ التواجد البحـري  
األمريكي يف املياه القريبة منه؛ وزد على ذلك بـدء املفاوضـات خبصـوص إنشـاء قواعـد عسـكرية أمريكيـة يف        

  .لة على احمليط اهلندي مثل عمان والصومال وكينياالدول الساحلية املط
وبذلك أصبحت اخلطط احملتملة إلجياد موطئ قدم للقوات األمريكية يف مصر، مع حتصيل الدعم الالزم من 

وكذلك صـارت اململكـة العربيـة السـعودية وغريهـا مـن دول املنطقـة يف عرضـة         . إسرائيل، أمرا قابالً للتحقق
كب اهود العسكري األمريكـي، وكـذلك نـال حمـور كامـب ديفيـد زمخًـا جديـدا         لضغوط كبرية للحاق بر

  .كوسيلة لبسط نفوذ حلف الناتو على منطقة الشرق األوسط
ورمبا كـان للبنتـاجون أن يـأمر بشـن ضـربة      . هذا على أن تلك اإلجراءات مل يكن املقصود منها اإليرانيون

اإليرانية اليت حتمـل منـها صـادرات    " خرج"يالء على جزيرة عسكرية مباغتة على إيران، قد تتخذ شكل االست
النفط، أو تفجري حقول النفط اإليرانية، أو فرض حصار حبري على اخلليج الفارسي؛ أو حـىت القيـام مبحاولـة    

  .غري أن أي واحدة من هذه مل تكن لتثين اخلميين عن غايته. يائسة إلنقاذ الرهائن
للـني يف ذاك الوقـت، كـان اهلـدف األساسـي مـن أي إجـراء عسـكري         وبدالً من ذلك، وحبسـب آراء احمل 

أمريكي هو خلق حالة من االرتباك بالقرب من مصدر ثلثي إنتاج العامل من اإلمدادات النفطية، بل ورمبا إثـارة  
  .موجة جارفة من اإلرهاب األصويل على امتداد دول اخلليج العريب على يد مجاعة اإلخوان املسلمني

اشنطن نفسها موضعا أسس له برباعة بالغة مبا ميكنها تقريبا من فـرض طلباـا علـى أوروبـا     لقد وضعت و
" حري بكم أن تنصاعوا ملا قلناه لكم، وإال فإننا سنوقف اإلمدادات النفطية اليت تصل إليكم،. "الغربية واليابان

  .تلك هي الرسالة اليت بعثت ا إدارة كارتر إىل العواصم األوروبية
بول ماري "نوفمرب تناول بالتحليل الكاتب  ٢٨ويف . تكن تلك الرسالة بغائبة عن أفهام النخبة األوروبية ومل

 -وهو من كانت أعمدته الصحفية تعكس يف الغالب وجهات نظر القصر الرئاسي الفرنسـي  -"دي ال جورس
ى إىل أن أي مـن تلـك   اخليارات املطروحة للنقاش خبصوص اإلجراء العسكري األمريكي ضـد طهـران، وانتـه   

هـؤالء الـذين   :"وتـابع قـائالً   ".خسائر فادحة ألوروبا واليابان تفوق مصاب إيران منـها "اخليارات سوف يعين 
مث حـذر مـن   " يؤيدون تلك احللول إما إم على دراية مبا يفعلون أو هم مل يستوعبوا دروس هنري كيسـنجر، 

  .ملريباحتمال اندالع حرب عاملية من جراء هذا التدخل ا
وخالل الشتاء تسارعت . لقد غدت األزمة تصطلي شيئًا فشيئًا طيلة عدة شهور لتصبح على شفري املواجهة

خطى إعادة انتخاب الرئيس كارتر على حنو بالغ إىل أن وصل احلال بتيد كينيدي ليصبح كمن أصيب بدوار يف 
ويف عشية االنتخابـات األوليـة   . ما يكونالرأس مربك، بينما استغل كارتر أزمة الرهائن ملصلحته على أحسن 



     

احلامسة يف نيو هامبشاير مثالً، أعلن الرئيس عن مبادرة دبلوماسية تتضمن األمم املتحدة والرئيس اإليراين اجلديد 
  .يكن ليحدث بطبيعة احلال ولكن هذا التسريح مل -دف تأمني إطالق سراح الرهائن " بين صدر"املنتخب 

  .أبريل، تدهورت األزمة اإليرانية إىل حد بلغ ا مشارف حرب عاملية ثالثة وأخريا، ويف اية
. أبريل جمرد خدعة ليس غري ٢٤ومن هنا كانت عملية اإلنقاذ العسكرية األمريكية اليت حدثت يف إيران يف 

  . يةنووية حرار ولكنها كانت خدعة أخذت بناصية الواليات املتحدة لتجعلها على مقربة من دائرة حمرقة
وكان كبـار رجـال وكـاالت املخـابرات املختلفـة علـى       . ومل يكن احتمال شن غارة جوية خافيا على أحد

 ٢٢ويف عـددها الصـادر يف   . توقع بأن حتاول القوات املسلحة األمريكية القيام مبهمـة إنقـاذ أو إجـراء انتقـامي    
 ٢٤بل ستة أيام على األقـل مـن غـارة    يف مقال هلا كتب ق" إجزيكاتيف إنتيليجنس ريفيو"أبريل، ذكرت جملة 

قد شرعت يف سلوك طريق املواجهة النووية احلرارية مع االحتاد السوفييت بسـبب إيـران   "أبريل أن إدارة كارتر 
 ١١على غرار أزمة الصواريخ الكوبية، وهي املواجهة اليت وقت هلا أن تقـع يف الفتـرة مـا بـني أواخـر أبريـل و      

  ".روبا الغربية واليابان إلرغامهما على اإلذعان لألوامر السياسية األجنلو أمريكيةمايو، وذلك لغرض ابتزاز أو
وقد أُخرب رجال الدولـة األوروبـيني دون مواربـة أن كـارتر وبرجيينيسـكي يرتقبـون رد فعـل أوروبـا علـى          

وروبـا  ووفقًـا ملصـادر يف بـاريس وبـون، أوضـحت أ     ". االختبار للحلف األطلسي"التدخل اإليراين كنوع من 
نتيجتـه يف حـدوث كارثـة إسـتراتيجية      الغربية أن أي إجراء عسكري أحادي من قبـل واشـنطن لـن تنحصـر     

  .فحسب، بل إنه قد يؤدي إىل تدخل االحتاد السوفييت يف إيران
على أوروبا أن تسـعى مـن اآلن فصـاعدا علـى منـع      : "وقد أجاب برجيينسكي على ذلك بقليل عبارة قائالً

  ."فرانكفورتر رونديسكو"حبسب ما ذكرته صحيفة أملانيا الغربية " الثالثة، احلرب العاملية
إن واشـنطن ال تريـد تـأجيج    . "هذا وقد بدا االحتاد السوفييت على نفس املستوى من الوضوح يف ديداتـه 

. أبريـل  ١١يف عـددها الصـادر يف   " برافـدا "هكـذا ذكـرت صـحيفة    " الصراع من جانبها مع طهران فحسب،
ظر إىل مجيع جوانب املسألة نستطيع أن خنرج حبكم يؤكد على أن ما جيري إمنا هو خدعة خطرية تغـامر  وبالن"

ابتزاز إيران، ومعها حلفاء أمريكا نفسها الـذين يعتمـدون علـى الـواردات النفطيـة مـن       : ا الواليات املتحدة
يجية ، حبسب مـا تقـول الصـحيفة    إن هذه اإلسترات ".اخلليج الفارسي، إىل جانب التهديد بالتدخل العسكري

قد حيكت لوضع أوروبا الغربية واليابان يف وضع الشريك املضـطر للـدخول يف لعبـة صـممت أصـالً لتقويـة       "
إن إمكانيـة  "وقد اختتمـت الصـحيفة بقوهلـا     ".الوضع املترنح لإلمربيالية األمريكية يف الشرق األدىن واألوسط

  ".كبري صدى، وخباصة يف طوكيو وبون وباريس احلرمان من النفط اإليراين ليس هلا من
وقبل تدخل الواليات املتحدة مباشرة، أعلن زبيغنيو برجيينسكي بنفسه أن االحتاد السـوفييت يؤهـب جيشـه    

هناك تقارير جديرة بالتصديق تشري إىل أن االحتاد السوفييت يعزز : "استعدادا حلدوث تدخل حمتمل؛ وتابع قائالً



    

قة العسكرية جبنوب القوقاز على غرار ما يذكر باالستعدادات اليت اختـذها االحتـاد السـوفييت    من قواته يف املنط
  ".من قبل يف مشال أفغانستان

ومع ذلك، ورغم اخلطر احملدق من نشوب حرب عاملية ثالثة، وجه الرئيس كارتر يف منتصف أبريل حتذيرا 
قع منهم االمتثـال إىل العقوبـات االقتصـادية والسياسـية     إنين أتو: "شديد اللهجة ألوروبا الغربية، وصرح قائالً

ويف اليـوم ذاتـه، قـال     ".الوسائل العسكرية"، وإال سوف يتضمن رد فعل الواليات املتحدة "املوقعة على إيران
قضـايا  "ج يف برنـام " إيـه يب سـي  "يف حديث تلفزيوين لـه علـى قنـاة    " وارين كريستوفر"نائب وزير اخلارجية 

  ".إن واشنطن تنتظر منها أفعاالً ال جمرد كلمات"خبصوص أوروبا " وإجابات
، وهو املهندس القائم على قوة االنتشار "روبرت كومر"ويف أوروبا، التقى وكيل وزارة الدفاع للسياسات 

" يئـة "لقد طلب . السريع، مع اللجنة العسكرية حللف الناتو يف بروسيلز لتقدمي جمموعة من الطلبات املوجعة
األسلحة النووية واملعتادة ، وجتهيز القوات االحتياطية، وخمزونات املواد احلربيـة، واالضـطالع بـدور كـبري يف     

ومبلخـص العبـارة،   . إتاحة اخلطوط اجلوية التجارية لعمل جسور التموين اجلويـة املمتـدة إىل الشـرق األوسـط    
واللحـاق بكـارتر يف   " االنفراجـة الدوليـة  "عن التزامهـا بسياسـة    طلبت اإلدارة األمريكية إىل أوروبا أن تتخلى

  .يف الشرق األوسط، ولكن إجابة بون وباريس كانت بالرفض" اجلهاد"مهمة 
إننا مل نشـرع  . "استقالته" سريوس فانس"وقبل عدة أيام فحسب من الغارة على إيران، قدم وزير اخلارجية 

هكـذا قـال فـانس ألحـد     " أن نشعل فتيـل احلـرب العامليـة الثالثـة،     لقد كان لنا. بعد يف أي هجوم على إيران
جـورج  "وانصياعا لنصائح قلة قليلة من إدارة كارتر ومن يتبعوا من مؤيدي املفوضية الثالثية مثل . األصدقاء

  .، تراجع فانس عن أمره بعد إقناعه بأن برجيينيسكي مييل إىل جانب احلرب"أفرييل هارميان"و" بول
اعات قليلة تبني فشل الغارة واتضح، وبينما طفق العامل يفيق من صدمته مبا فعلته الواليات املتحـدة  وبعد س

وما كان منها من قصور، أخذت االامات تترا عليها حني ذاع أن العملية برمتها من أوهلا إىل آخرها كان قد 
  .ية أخرىخطط هلا بني كارتر وبرجيينيسكي من ناحية وبني نظام اخلميين من ناح

أبريل قد وضعت أثناء اجتمـاع عقـد يف    ٢٤ية لغارة ئووفقًا ملصادر استخباراتية فرنسية، أن التفاصيل النها
، السـكرتري األول لسـفارة الواليـات املتحـدة يف     "مـوريف "و" قطـب زاده "باريس بني وزير اخلارجيـة اإليـراين   

للدولـة هجـوم الواليـات املتحـدة بأنـه كـان جمـرد         ويف هذا الصدد، امت اإلذاعة العراقيـة اململوكـة  . فرنسا
وعندما سئل السـكرتري الصـحفي للبيـت األبـيض      ".مسرحية هزلية مت إخراجها بالتعاون بني واشنطن وطهران

يف اليوم التايل للغارة عما يذاع من أمر التنسيق املسبق هلـا بـني نظـام كـارتر وقطـب زاده، مل      " جودي بوويل"
  ".ال تعليق:"بتلك العبارة املتحجرة يكن منه إال أن نطق 

هذا ومل يلق التفسري الذي قالت به إدارة كارتر لتربير فشل الغارة، وهو أن السبب إمنا كان التعطل املتزامن 
ووفقًـا لتقـارير كـثرية، كـان السـبب وراء      . لثالث من املروحيات الثماين املستخدمة، قليل قدر من التصديق



     

لذي اختذته الواليات املتحدة، وهو الذي تتلخص حيثياته يف اصطدام مروحية بطـائرة  الفشل املفاجئ لإلجراء ا
على األرض يف إيران لتتناثر أجزاءمها بعـد االنفجـار بينمـا كانتـا حتـاوالن      " ١٣٠سي "ناقلة ضخمة من طراز 

ة فشـلت عنـدما   وقال أحد املصـادر أن الغـار  . الطريان، إمنا هو التدخل العسكري من جانب االحتاد السوفييت
حتلق مباشرة فوق الفريق األمريكي الراسي على األرض، بينمـا  " إس ٢١ميج "كانت طائرة سوفيتية من طراز 

اختذ قائد القوة املغرية قرارا مباغتا بتنفيذ ارتداد خاطف، وهو ما أدى إىل ذعـر يف صـفوف الفريـق واصـطدام     
كالة املخابرات املركزية األمريكيـة إن االحتـاد السـوفييت    ويف احلني نفسه قالت مصادر على صلة بو. الطائرتني

عمد إىل قذف القوة التابعة للواليات املتحدة مبجرد أن حطت على األرض املخصصة للتحضري للمرحلة الثانية 
  .من الغارة، وأن الرواية الرمسية اليت أدلت ا اإلدارة ما هي إال نوع من التغطية على ما حدث فعالً

تمل كذلك أن تكون الغارة قد جرى التخطيط هلا جزئيا مـن جانـب برجيينيسـكي وجملـس األمـن      ومن احمل
ورمبـا كـان يسـعى برجيينسـكي     . القومي كنوع من االختبار لرد الفعل السوفييت على هذه االنتشار العسكري

ة الـيت ستوضـع   أبريل، إىل معرفة طبيعة الوحـدات السـوفيتي   ٢٤بإرسال قوة صغرية إىل إيران، كما حدث يف 
موضع األهبة واالستعداد، وكذا طبيعة مواقع الصواريخ واملدافع املزمـع تنشـيطها، فضـالً عـن وضـع القـوات       

  .السوفيتية يف أوروبا الغربية وعلى طول اجلبهة الصينية، وغري ذلك من أغراض
اولـة جتريبيـة الختبـار    وإذا كان احلال كذلك، ميكن تفسري الغارة األمريكية على إيران بأا كانت جمرد حم

جــيمس "وهــي الــيت اقتــرح أمرهــا أصــالً وزيــر الــدفاع الســابق  -املــذهب اإلســتراتيجي للواليــات املتحــدة 
يف ينـاير  " باملـذهب الكـارتري  "ومنـذ اإلعـالن عمـا يسـمى      ".حـرب نوويـة حمـدودة   "لشـن   –" سكليسينجر

يف اخللـيج الفارسـي بـالقوة يف حـال أن     " هامصـاحل "، مل ختف الواليات املتحدة أا تعتزم الدفاع عـن  ١٩٨٠
ولكن االحتاد السوفييت، كما هو معروف جلميع احملللني، كان . حصل اجتياح من االحتاد السوفييت من الشمال

ميتلك، بفضل قربه وبرناجمه احلديث لتعزيز األسلحة، قوة اعتيادية طاغية يف الشرق األوسـط جتعلـه يف موضـع    
ر إىل هيمنة تلك القوة السوفيتية، فإن موسكو إذا قررت التحـرك جتـاه إيـران أو حـىت     وبالنظ. متميز عن غريه

إال بنشوب  –دول اخلليج العريب، فإن الواليات املتحدة لن تتمكن بأي حال من أن ترد على ذلك ردا مناسبا 
  .حرب نووية تكتيكية

يكـن يف االسـتطاعة احتواؤهـا لتقتصـر      ومن املسلمات اليت تشيع يف أوساط احملللني أن حربـا مثـل هـذه مل   
رعة لتتحول إىل حرب نووية حراريـة  ـفحسب على املستوى احمللي، بل كان من املمكن أن تتصاعد حدا بس

  ".اجلنون"وهلذا السبب، اعترب كثري من السلطات العسكرية أن مذهب كارتر هذا ضربا من . شاملة
كأساس للسياسة األمريكية حبسـب التوجيـه الرئاسـي رقـم      ورغم ذلك، كان هذا املذهب هو املعلن رمسيا

  .١٩٨٠الصادر يف أغسطس  ٥٩



    

أبريل هو أن إدارة كـارتر، حـني ذهبـت إىل     ٢٤ذلك وإن ما يتضح يف ضوء احلقائق اليت عرفت عن غارة 
من ذلك،  وعلى النقيض. إيران، كانت تضع كل شيء يف احلسبان إال شيئًا واحدا وهو حترير الرهائن احملتجزين

فسوف يظل  كانت اإلدارة األمريكية تريد أن تضمن أا إن حطت يف إيران على وقع أصوات اضطرام البنادق،
املتطـرفني يف   وهي قد فعلت ذلك بالفعل بتقوية قوات اخلميين، وخباصة هؤالء. الرهائن يف إيران لشهور قادمة

  ".أبو احلسن بين صدر"على حساب الرئيس " شيت"احلزب اجلمهوري اإلسالمي الذي يترأسه آية اهللا 
ويف . %٧٥، أسفرت االنتخابات الرئاسية يف إيران عن فوز بين صدر بفارق كاسح بنسبة ١٩٨٠ويف يناير 

لقد كان مؤيدا موثوقًا : الظروف العادية، مل يكن بين صدر ليعد من املعتدلني وهو الذي تلقى التدريب يف باريس
املبادئ الدقيقة لألصولية املتطرفة اليت حتكم البالد حبذافريها، وقد كان كذلك مـن   للخميين، وهو ممن تشرب

بـول  "املؤيدين املتعصبني لفرض سياسات اإلبادة اجلماعية املناهضة للصناعة على إيران، واليت سبق إليها نظـام  
ثر ميالً إىل إجياد حكومة ورغم ذلك، كان بين صدر من منظور السياسة اإليرانية أك. احلاكم يف كمبوديا" بوت

وقد حصل كذلك على الدعم السياسي ممن . مستقرة على النقيض من موقف ماليل احلزب اجلمهوري اإلسالمي
  .تبقى من املفكرين املدنيني والطبقة الوسطى، وكثريا ممن يزدريه يف السر ولكن يرى فيه أهون الشرين

يأمالن يف أن يكـون  " لورد كارينجتون"ريه الربيطاين ونظ" سريوس فانس"وكان وزير اخلارجية األمريكي 
بين صدر قادرا على تشكيل حكومة يف إيران تستطيع أن تكون يف النهاية حليفًـا يف جبهـة الواليـات املتحـدة     

ولتحقيق ذلك، سعى فانس وكارينجتون إلبرام صفقة مع إيـران،  . والناتو على أساس من األصولية اإلسالمية
واخلمـيين  (ن الواليات املتحدة نظري إعادة تدفق األسلحة واملساعدة االقتصادية إىل بـين صـدر   وهي حترير رهائ

ويف مؤمتر صحفي يف فرباير، أعلن الرئيس كارتر أن الرهائن قـد حـرروا، ولـذلك تسـعى الواليـات      ). كذلك
  .كرية للنظام احلاكممع إيران، مبا فيها املساعدة العس" طبيعية"املتحدة سعيا دؤوبا الستئناف عالقات 

  .أبريل كل ذلك ٢٤لقد بدلت غارة 
ذلك أن اإلخفاق األمريكي تسبب تلقائيا يف التعجيل بالصعود املفاجئ لقوة املتطرفني وأى أي فرصة كان 

وبوقوع تلك األحـداث قبـل التصـويت الربملـاين اإليـراين بأسـابيع       . لتشكيل حكومة فعالة" بين صدر"ليناهلا 
ا بذلك قد مهدت السبيل أمام حصول انتصـار سـاحق للحـزب اجلمهـوري اإلسـالمي ومالليـه يف       قليلة، فإ

. االقتراعات اليت جرت، وهو ما يعين مبفهوم املخالفة حدوث هزمية نكراء للقوى الالدينية املؤيدة لـبين صـدر  
ن من مسؤولية الربملان، ونظرا ألن اخلميين كان قد أعلن أن مسألة تقرير مصري الرهائن األمريكيني سوف تكو
  .صار بقاء الرهائن األمريكيني يف إيران أمرا حمققًا على ضوء نتائج التصويت احلاصل

، وتقريبا بعد عام واحد من الثورة اخلمينية ومرور أكثر من سبعة أسابيع على ١٩٧٩وحىت أواخر ديسمرب 
، امللحـق العسـكري للسـفارة اإليرانيـة يف     "هسياوش سـيتودي "االستيالء على السفارة األمريكية، كان الكابنت 

  .واشنطن، يدير أعماله اليومية داخل املكاتب التابعة ملكتب الواليات املتحدة للبحوث البحرية



     

هذا وقد كان سيتوديه، وهو ممثل حكومة من املفترض نظريا أن الواليات املتحدة على شفري حرب معهـا،  
واليات املتحدة للمخابرات البحرية وكذا مكتب الواليـات املتحـدة   يعمل حتت اإلشراف املباشر من مكتب ال

ويف . للبحوث البحرية، ويعاونه يف ذلك فريق من ستة عشر فردا من اإلرهـابيني اإليـرانيني ومهـريب األسـلحة    
، "فرجينيا"بوالية " أرلنجتون"يف مدينة " نورث كوينسي"شارع  ٨٠٠والواقع يف  -هذا املرفق البالغ احلساسية

كان يعمل الكـابنت سـيتوديه    -وهو الذي يقتصر الدخول إليه على األفراد احلاصلني على تصاريح بالغة السرية
ومعه الكابنت منصور، وأدمريال إيراين وافد حديثًا، وعشرات من العمالء العسكريني التابعني جلمهورية إيران 

ألمريكية مبوافقة من جملس األمن القومي الذي يترأسه اخلمينية اإلسالمية جنبا إىل جنب مع املخابرات البحرية ا
  .زبيغنيو برجيينيسكي

  .لقد جتاوز التحالف القائم بني إدارة كارتر والنظام اخلميين مرحلة املفاوضات
، أقيل سيتوديه من الوظائف اليت يتقلدها يف أمريكا، يف أعقاب االفتضاح الواسع ١٩٧٩ويف اية ديسمرب 
" نيو سوليدارييت إنترناشونال بريس سريفيس"ده وأنشطته اليت يزاوهلا هناك من قبل مؤسسة الذي نال من تواج

ورغم صرف سـيتوديه عـن أمـره، رفـض البنتـاجون ووزارة اخلارجيـة       ". إجزيكاتيف إنتيليجنس ريفيو"وجملة 
  .لبنتاجون نفسهالتعليق على أنشطته أو الدوافع اليت سوغت له استخدام املكاتب اليت توجد بالفعل داخل ا

وقد مسح لسيتوديه بالبقاء يف الواليات املتحدة، ليعود على إثر ذلك إىل مكتبه األصلي يف السفارة اإليرانية 
وذلك رغم األمر الرئاسي الصادر قبل شهر الذي يقضي بترحيل مجيع الدبلوماسيني  -"ماساشوستس أفينيو"يف 

  .الواليات املتحدة يف طهراناإليرانيني انتقاما من االستيالء على سفارة 
وقد أفادت التقارير بأن الوحدة اإليرانية اليت تـوىل سـيتوديه رئاسـتها كانـت متورطـة يف تنسـيق األنشـطة        
اخلاصة بالطالب اإليرانيني املرتبطني بامللحق العسكري اإليـراين يف أربعـني كليـة وجامعـة أمريكيـة علـى أقـل        

األسلحة واالجتار فيهـا وتوصـيل األسـلحة إىل الوحـدات اإلرهابيـة      وقد تضمنت تلك األنشطة ريب . تقدير
  .املرسلة من إيران إىل الواليات املتحدة

ــة اهللا   ١٩٧٩ويف نــوفمرب  ــاء عــن أمــر ســيتوديه يف الصــحافة، أعلــن آي ــذيع األنب ــل أن ت   " خلخــايل"، وقب
أنـه قـد أرسـل فرقًـا للمـوت إىل       )وهي إحدى فروع مجاعة اإلخوان املسلمني" (فدائيو اإلسالم"التابع جلماعة 

، فضالً عـن قائمـة معينـة مـن بقايـا النظـام       "أعداء الثورة"الواليات املتحدة الغتيال كبار الساسة األمريكيني و
  .اإليراين السابق

فرد من اإلرهابيني اإليرانيني املسلحني الذين تلقوا تدريبا عاليا إىل  ٣٠٠ووفقًا ملصادر إيرانية، دخل حوايل 
واليات املتحدة جبوازات سفر مزيفة بتأشريات مزورة حصلوا عليها باستخدام خامت التأشريات املسـروق مـن   ال

ويف مقابلـة  . سفارة الواليات املتحدة األمريكية احملتلة يف طهران، وذلك يف الفترة اليت أعقبت االستيالء عليهـا 



    

ا بأن الفرق التابعة له قد تلقـت تدريبـها يف   يف باريس، حتدث خاخلايل مفتخر" ليبرياسيون"صحفية مع جريدة 
  ".الشرق األوسط والواليات املتحدة نفسها"

  .وقد ذاعت قصة سيتوديه على النحو التايل
إشاعات تشـري  " نيو سوليدارييت إنترناشونال بريس سريفيس"، التقطت وكالة أنباء ١٩٧٩ديسمرب  ١٩يف 

وقد أفادت مصادر إيرانية معارضة لنظام اخلميين بأن . والبنتاجونإىل وجود تعاون مباشر بني السفارة اإليرانية 
ضابط االرتباط البحري الذي يشغل منصب امللحق العسكري للسـفارة  "الذي وصف بأنه  -الكابنت سيتوديه 

  ".نورث كوينسي"شارع  ٨٠٠يعمل يف موقع عنوانه  -اإليرانية 
يف واشـنطن أن  " سوليدارييت إنترناشونال بـريس سـريفيس   نيو"ويف اليوم التايل، أكد املكتب التابع لوكالة 

وقال متحدث رمسي باسم املكتب، رفض اإلفصـاح  . املبىن حمل البحث مملوك بأكمله ملكتب البحوث البحرية
باسـتثناء قليـل مـن األجانـب     "عن نفسه، إن املبىن مشغول بتمامه مبكاتب تتبع موظفني عسكريني أمـريكيني،  

  .، ممتنعا عن التفصيل بأكثر من ذلك"ي لتواجدهم يف هذا املبىنلديهم املسوغ الداع
اتصاالً " نيو سوليدارييت إنترناشونال بريس سريفيس"ويف اليوم ذاته، أجرت مراسلة استقصائية لوكالة أنباء 

 ، ليعمـد حينئـذ  "جتار األسلحة من هـونج كـونج  "مبكاتب الكابنت سيتوديه، معرفة نفسها على أا ممثل ألحد 
وعندما قالت املتصلة إن صـاحب العمـل أوصـاها باالتصـال بسـيتوديه لوضـع الترتيبـات        . سيتوديه إىل اهلاتف

  .، فما كان منه إال املوافقة يف احلال"عندما يصل إىل البالد يف األسبوع املقبل"الالزمة للقائه 
ولكنها " الواليات املتحدة يف طريقها إىل" ضخمة"وملا أخرب سيتوديه على إثر ذلك بأن هناك شحنة أسلحة 

لـدي اقتـراح جيـد وهـو أن جنتمـع سـويا       :" ، فإنه أجاب على ذلـك قـائالً  "ستأيت مبنأى عن القنوات الشرعية
بأي وسيلة تكون، ) هكذا قال(ملناقشة تلك األمور وما إن كنا نستطيع تقدمي أي مساعدة حيال هذه املشكلة 

  ".بلد، أو حىت إىل السفارة نفسهاوإال فإننا سنشحنها إىل شخص آخر داخل ال
ومل يكن منه إال أن سأل فحسب . مبعاجلة تلك األمور" الشخص املختص"وقد أكد سيتوديه مرتني على أنه 

هل ميكنين أن أعرف نوع القوات اليت تتعامـل معهـا الشـركة الـيت تعملـني لـديها؟ هـل هـي القـوات          :" قائالً
ومل يفتـه كـذلك أن يعـرب عـن امتنانـه لبيـان جـدول أعمـال         ". نهما؟اجلوية؟ أم القوات البحرية؟ أي واحدة م

  ".بتاجر األسلحة"لتيسري أمر اللقاء  -"حىت عيد الكريسماس" -األسبوع املقبل 
ديسـمرب،   ١٢وبسؤاله عن وضعه يف الواليات املتحدة يف أعقاب صدور أمر الترحيل من الرئيس كارتر يف 

ويف حقيقة األمر وحـىت ذلـك احلـني، وبعـد مـرور      ". (ال ينطبق علي إن هذا"ضحك سيتوديه مث أجاب بقوله 
مـن   ١٨٣أكثر من أسبوعني على صدور هذا األمر، مل يرحل واحد من الدبلوماسيني اإليرانيني البـالغ عـددهم   

 الذين أمروا مبغادرة البالد، وكانت السفارة اإليرانية والقنصليات التابعة هلا تعمـل بشـكل طبيعـي، ومل حيـدث    
  ).ذلك األمر إال عندما قطعت واشنطن العالقات مع إيران بعد أربعة شهور



     

أن سـيتوديه كـان امللحـق    " غـا آعلـي  "ويف السفارة اإليرانية، أكد الناطق بلسـان القـائم بأعمـال السـفارة     
  .العسكري للسفارة

زيارة غري معلن عنها ملكتب وبعد الظهرية من هذا اليوم، قام اثنان من املراسلني الصحفيني التابعني للوكالة ب
ويف املدخل املؤدي إىل املبىن املهيب، مل يكن إال الفتة تعريفيـة  . الكابنت سيتوديه الكتشاف ما ميكنهم اكتشافه

  .، وبالداخل حارس مستغرق يف النوم يلوح إليهما بيده"مكتب البحوث البحرية: "وحيدة مكتوب عليها
وكانت اجلدر . ي وجدا مكتبا يعج بالنشاط واحلركة ممتلئًا باإليرانينيوحني صعد املراسالن إىل الطابق العلو

مغطاة برسوم تصويرية آلية اهللا اخلميين، والشعارات الثورية، وغريهـا مـن الالفتـات والرمـوز الـيت تؤكـد أن       
  .املكتب موالٍ بالفعل للنظام اخلميين

االت  صور للمكتب والديكور املستعمل فيه، وعندما بدأ املراسالن يف سؤال العديد من احلاضرين والتقاط
وصاح فيهم أحد الضباط اإليرانيني، الذي عرف نفسـه بعـد ذلـك باسـم     . عليهم االعتراضات واالستنكارات

ووسط الفوضى العارمة، اعترف القائمون على املكتب بأنه ". ال جيوز لكما فعل ذلك: "الكابنت منصور، قائالً
وعلى إثر ذلك احتجز املمثلون العسكريون للخميين املراسلني . ألمريكية بالفعليشغل مساحة ختص احلكومة ا

  .األمريكيني ملدة مخس عشرة دقيقة وقاموا بتهديدمها ومصادرة الفيلم املصور الذي حبوزما بالقوة
ويف أعقاب ذلك مباشرة، اجته املراسـالن إىل البيـت األبـيض حلضـور املـوجز الصـحفي الـذي يتـوىل أمـره          

، املتحدث الرمسي للرئيس كارتر، ووضـعت النتـائج األوليـة للتحقيـق أمـام املـؤمتر الصـحفي        "جودي بوويل"
مل يكن لديه أي تفسري لوجود سيتوديه يف  -مثله يف ذلك مثل وزارة اخلارجية -غري أن بوويل . والسيد بوويل

ووزارة اخلارجيـة علـى سـبب عـدم      وكذلك مل يعلق البيت األبيض. املكاتب السرية اخلاصة بالبحوث البحرية
  .مغادرة الدبلوماسيني اإليرانيني للبالد يف أعقاب صدور األمر الرئاسي بترحيلهم

يستطيع جوابا، واعدا بالرد على األسئلة بعـد  " هودنج كارتر"ويف املوجز اخلاص بوزارة اخلارجية، مل يكن 
م ذلـك، أخـرب جـورج شـريمان، رئـيس قسـم       وبعـد املـوجز، رغـ   . مراجعة األمر مع فـانس، وزيـر اخلارجيـة   

نيـو سـوليدارييت إنترناشـونال بـريس     "املعلومات العامة لشؤون الشرق األدىن، أحد املراسلني التابعني لوكالـة  
  ".إنين على استعداد لتقدمي مزيد من املساعدة إذا ذكرت يل العلة وراء هذا السؤال: "قائالً له" سريفيس

  .اتب التابعة للبنتاجون التعليق على األمر بأي حال من األحوالهذا وقد رفض عشرات من املك
مبن فيهم مراسلو البيـت األبـيض العـاملني     -ديسمرب، طفق مراسلون من واشنطن ٢١وحبلول اليوم التايل، 

. يف التحري مـن هـذه القصـة    -لدى العديد من الشبكات القومية املعروفة إىل جانب الصحف اليومية املرموقة
وعنـدها جـرى سـؤاله عـن     . وم نفسه، اتصلت الوكالة بالكابنت سـيتوديه إلجـراء حـديث عـرب اهلـاتف     ويف الي
، "تتمثل هذه الوظيفة يف التعامل مع الطالب امللتحقني باجلامعـات األمريكيـة  : "أجاب عن ذلك قائالً .وظيفته



    

على حـد سـواء، وخباصـة أولئـك     وإنين أتعامل مع الطالب العسكريني منهم واملدنيني : "وتابع قائالً بعد تردد
يف كـل جامعــة يـدرس فيهـا الطــالب    " ضــابط ارتبـاط "ووفقًــا لسـيتوديه، يوجـد    ".الـذين يدرسـون اهلندسـة   

  .وهي اليت يزيد عددها على األربعني حبسب ما قاله -اإليرانيون
، أثبتت وبسرعة. وقد متخض اعتراف سيتوديه بأنه يتوىل تنسيق أنشطة الطالب عن مسار آخر للتحقيقات

، فقد اعترف بنفسه أنه التقـى بـه يف مناسـبات    "أبو الفضل ناهديان"الوكالة أن سيتوديه كان معاونا قريبا من 
، غـري  "ويسكونسـن أفينيـو  "وكان يعتقد أن ناهديان هذا تاجرا للسجاد يف واشنطن ميتلك مكاتب يف . عديدة

، وهو البوليس السـري التـابع للخمـيين، يف الواليـات     أنه كان من كبار املنسقني القائمني على جهاز السافاما
وكان ناهديان يتردد بني واشنطن وطهران حبسب ما يقتضـي العمـل منـه، وهـو إىل ذلـك      . املتحدة األمريكية

  .كان مؤيدا صرحيا آلية اهللا اخلميين
اليني مـن الـدوالرات   وبعيدا عن جتارة السجاد، أفادت األنباء أن ناهديان كان متورطًا يف توصيل مئات امل
وقـد أفـادت األنبـاء    . منذ اندالع الثورة اإليرانية إىل اموعات اإلرهابية املؤيدة للخميين يف الواليات املتحـدة 

طالب قد نفذوا إىل الواليات املتحـدة وهـم    ٣٠٠كذلك بأن عددا كبريا من الطالب اإليرانيني البالغ عددهم 
يف الدوائر املرتبطة بناهديان وسيتوديه مث ينتقلوا بعدها إىل منازل آمنة يف مجيع حيملون تأشريات زائفة ليستقروا 

الذي يعـرف كـذلك   (وكذلك أشيعت أنباء تفيد بأن أحد حراس ناهديان، وهو ديفيد بيلفيلد . أرجاء الدولة
يل يف ماريالند ، رئيس املؤسسة اإليرانية للحرية الذي اغت"يئعلي طباطبا"هو قاتل ) باسم داوود صالح الدين

  .١٩٨٠يوليو  ٢٢يف 
ومل يتفوه . ذلك ومل تأت أي مؤسسة معنية بتنفيذ القانون لتهنئة الوكالة على كشف أمر ناهديان وسيتوديه

وبعد ذيوع القصة بأيـام قليلـة، انتقـل سـيتوديه يف     . كبار املسؤولني يف اإلدارة ببنت شفة رافضني التعليق متاما
الـذين حـاولوا معرفـة سـبب السـماح لسـيتوديه        -وقد القى املراسلون الصحفيون. انيةهدوء إىل السفارة اإلير

الرفض التام بأدب وشدة، ومل يسمع بعـدها عـن أي شـيء     -بالعمل يف تلك البنايات وطبيعة صلته بالبنتاجون
  .خيص الكابنت سيتوديه

مـن يـا   : يبزغ سؤال ملح أال وهـو وبالنظر إىل حتالف إدارة كارتر مع نظام اخلميين على مجيع املستويات، 
  الذي احتجزوا الرهائن؟ وما طبيعتهم؟" الطالب"ترى املتحكم يف 

وعندما مت االستيالء على سفارة الواليات املتحدة، عرفت اجلماعة اليت وضعت يدها علـى السـفارة باسـم    
  طبيـب أسـنان امسـه     وقيـل إن قائـد التنظـيم كـان    ). واإلمام بـالطبع هـو اخلمـيين   " (طالب على هدي اإلمام"
  .، ذلك املال الغامض"خوئيين"الذي كان على صلة وثيقة بآية اهللا " حبيب اهللا بيمان"

التابعة آليـة اهللا خلخـايل، وهـو    " فدائيو اإلسالم"ويعترب هذا التنظيم الطاليب بصورة رمسية جزًءا من مجاعة 
إيـران، نظـرا ملـا يعتمـد عليـه مـن التكتيكـات        وحلزب اهللا رهبة يف ". حزب اهللا"إىل ذلك على ارتباط مبيلشيا 



     

تعمـل يف خدمـة    -أو نوعا من األجهـزة السـرية   -اإلجرامية واللجوء املتكرر للعنف، وهو ما جيعله قوة ضاربة
  .العصابة املتطرفة اليت تشكل احلزب اجلمهوري اإلسالمي

سنوات طويلة خارج إيران أثناء حكم ووفقًا ملصادر خمابراتية إيرانية، قضى قائد الطالب، الدكتور بيمان، 
وأثناء هذا الوقت، استخدم بيمان كعميل مأجور لدى املوسـاد، جهـاز املخـابرات    . الشاه، وخباصة يف أوروبا

  .األجنبية اإلسرائيلي
لقد سرى املوسـاد يف البنيـة القياديـة هلـذا     . ومن هنا كشفت تلك العالقة عن إحدى أسرار آية اهللا اخلميين

فمثالً، عندما كـان مصـطفى مشران،وزيـر دفـاع اخلمـيين،      . إلسالمي األصويل سريان الدم يف العروقالنظام ا
ملتحقًا بربنامج فيزياء البالزما يف جامعة بريكلي بكاليفورنيا، فإنه استطاع إقامة عالقة مع جمموعة متطرفة من 

ن هـذا، وهـو املتخصـص يف الفيزيـاء النظريـة      ويعترب نيمـا ". يوفال نيمان"املوساد عرب الدوائر املرتبطة باألستاذ 
يف " تيخيا القومي املتطـرف "املتقدمة، الواضع األول للمنظومة اإلسرائيلية من األسلحة النووية ومؤسس حزب 

وقد عمل نيمان لبعض وقت كأستاذ زائر يف جامعة تكساس بأوسنت، حيثما أذيع أنه أقـام عالقـات   . إسرائيل
  .قل بعدها إىل جامعة بيلور يف تكساسمع إبراهيم يازدي، مث انت

وبعد مغادرته جلامعة بريكلي، اجته مشران إىل لبنان حيث أصبح قائدا موعة شيعية متطرفـة تتـبىن العنـف    
، وهي اليت أقامت عالقات مع الزعيم اللييب معمر القذايف والشيعة املتطـرفني يف لبنـان وسـوريا    "األمل"تسمى 
مشران مع جمموعات متطرفة من حركة العصابات الفلسطينية، وخباصة أولئك الـذين  ويف لبنان، عمل . وإيران

املتطـرفني  "يسـتخدم اإلسـرائيليون غالبـا فزاعـة     (يعتقد أم يف قبضة املخابرات اإلسـرائيلية يف الوقـت احلـايل    
ران إىل العـراق  وعندما بدأت الثورة اإليرانيـة، ذهـب مشـ   ). لدعم موقفها يف الداخل ويف الغرب" الفلسطينيني

ومنذ ذلك احلني، أصبحت منظمة األمل اللبنانية بكـل وضـوح مؤيـدة    . ملقابلة اخلميين والسفر معه إىل باريس
  .إلسرائيل ومعادية ملنظمة التحرير الفلسطينية

ويف أعقاب سيطرة اخلميين على السلطة، بسط مشران ويازدي نفوذمها على جهاز السافاك املريع بالتنسـيق  
واليـوم، يعتقـد أن نفـوذ املوسـاد يف الـدوائر الداخليـة لنظـام اخلمـيين يتسـم بالتبـاين           . نـرال فردوسـت  مع اجل

والتفاوت، وال يعرف كذلك مـدى هـذا النفـوذ، ولكـن احلقيقـة الـيت ال مـراء فيهـا هـي أن عمـالء املوسـاد            
  .من وراء ذلك نفوذًا مديداالفاسدين ومها مشران ويازدي اللذان أمسكا بتالبيب جهاز السافاك قد أتاحا له 

إمنا قـد أشـعل    ١٩٧٩اليت أمسكت بزمام السلطة يف فرباير " الثورة األصولية اإلسالمية"وذا يتبني لنا أن 
، مث هي حصـلت علـى املسـاعدة الـيت شـكلت عمـاد قوامهـا مـن أحـد          "بريتيش بتروليوم"فتيلها أصالً شركة 

للواليات املتحدة، مث أصـاب مـن   " الشيطانية"لف مع احلكومة جنراالت حلف الناتو، مث هي مكنت من التحا
: وحري بنا اآلن واحلال هذه أن جنيب على هذا السؤال. قلبها جهاز املخابرات السرية اإلسرائيلي موقعا خطريا

  من ذاك املدعو بآية اهللا اخلميين؟



    

 
 

  

، وقد أزف انضواء حكومة رئيس الوزراء حممد مصدق بكل ما شـهدته مـن   ١٩٥٣حنن اآلن يف أغسطس 
وبعد سنوات عديدة اعترب خالهلا مصدق قائد الثـورة اجلمهوريـة الناجحـة يف    . تقلبات مباغتة وأحداث متباينة

ئها، ذلك أن وكالة املخابرات املركزيـة األمريكيـة أخـذت    عمومها، جعلت حركة املد واجلزر خترج عن هدو
وقبل سنوات عديدة، وصل . متهد السبل اليت يستطاع ا إعادة الشاه إىل إيران ومتكينه من العرش مرة أخرى

مصدق إىل السلطة بفضل دعم الشيوعيني وتلك السلطات الـيت وفرهـا لـه كبـار املراجـع الشـيعية علـى وجـه         
 ريوكـان قائـدهم غـ   . ، قد عزف رجال الدين الشيعة عـن تأييـدهم ملصـدق   ١٩٥٣يف عام واآلن، . اخلصوص
أكثـر مـن كونـه    " عصابة الكابون"، وهو مال بدا يف مظهر تقليدي وكأنه أحد أفراد "آية اهللا كاشاين"الرمسي 

يادة إمرباطورية ، ق"مشس كناد أبادي"وتوىل آية اهللا كاشاين هذا، ومعه يف ذلك مال آخر يسمى . زعيما دينيا
من عصابات الشوارع واجلماعات الدينية املتطرفة، وبذلك صارت وكالة املخابرات املركزية األمريكيـة علـى   

  .استعداد اآلن الستخدامهم يف حتقيق أغراضها
روزفلت يتوىل حتويل األموال إىل العامل اإلجرامي هناك " كيم"ويف طهران، كان العميل املخابرايت كريميت 

وكانت تلك األلوف املتظاهرة، اليت حتـاول اآلن  . خدامها يف تنظيم مظاهرات مؤيدة للشاه باألمر املباشرالست
تذكر الشعارات اليت كانوا يتغنون ا، جمرد قناع ظـاهري للعمليـة الـيت تبتغـي، يف غضـون بضـع سـاعات،        

  .تقويض سلطة رئيس الوزراء من أركاا
املركزية األمريكية، النافعة على األقل من الناحيـة السياسـية، هـي أن    وكان من بني حيل وكالة املخابرات 

تدفع بأناس موالني للشاه للخروج إىل الشوارع للتغين بامسه، ويكفيها منها إنتاج األفالم السينمائية اإلخباريـة  
قـادة أجهـزة   احلقيقية ضد مصدق كانت بقرار قـد اختـذه بالفعـل    " الثورة"ولكن . ونشرها يف الصحافة العاملية

لقد أنفقوا . املخابرات السرية األمريكية والربيطانية واإلسرائيلية وجمالس إدارة كربى الشركات النفطية العاملية
  ".إلخراج عصاباته ارمة"تلك املصروفات النثرية يف متويل مظاهرات صاخبة، مث جاء دور آية اهللا كاشاين 

، أحـد  "عـاش الشـاه  "فرد أو متظاهر ممن يصيحون قـائلني   آالف ٥٠٠٠وكان يندس يف تلك األثناء، بني 
  ".روح اهللا اخلميين"املاليل الغامضني يسمى 

 ١٩٧٩وإا حقًا ملن عجيب املساخر يف التاريخ أن يكون الرجـل الـذي تـوىل كـرب تنحيـة الشـاه يف عـام        
لكاملة حلياة اخلميين رمبا لـن  ومع أن القصة ا. عميالً مأجورا يف القوات امللكية منذ مخس وعشرين سنة ماضية

الوسطى  تعرف لبعض وقت، تتوفر بني أيدينا بالفعل معلومات كافية منها عن هذا املال الذي عاد بغيوم العصور
  .إىل إيران، تلك املعلومات اليت نستطيع ا استخالص حكم ثاقب عن طبيعة هذا الشخص يف أيامنا هذه



     

  أن امسـه احلقيقـي لـيس اخلمـيين، ولكنـه قـد اختـار لنفسـه لقـب          أوالً وقبل كل شيء، نـود أن نشـري إىل   
ونظرا ألن جده كان من مواليد كشمري اهلندية، وأن عائلته من . يف وقت ما يف الثالثينيات" روح اهللا اخلميين"

، فقد كانت له يف اهلند معامالت جتارية حبسـب  "هندي"أصل هندي مسلم، اختار أحد إخوة اخلميين له اسم 
وأفادت تقارير أخرى بأن اخلميين نفسـه مل يولـد يف إيـران بـل يف اهلنـد مث هـاجر       . فادت به بعض التقاريرما أ

  .بعدها يف بواكري شبابه إىل إيران
وقبل ستني عاما، وأثناء التقلبات اليت كانت متوج يف إيران يف فترة العشرينيات، وحينما كان والـد الشـاه   

السـتيالء علـى السـلطة، تلقـى اخلمـيين الشـاب أول جـرح لـه يف املعـارك          بصدد ا" رضا خان لوي"األخري 
. ففي هذا احلني، تشاور الشاب رضا لوي مع زعيم الثورة اجلمهورية يف تركيا، أتـاتورك الشـهري  . السياسية

وقد حث أتاتورك هذا الضابط العسكري الغر على أن حيذو حذوه إلقامة مجهورية دستورية يف فارس، مناشدا 
. لوي برفض مفهوم امللكية ملا يتسم به من ضيق وانغالق يف املرأى فضالً عن عدم مالئمتـه للدولـة العصـرية   

ويف البداية، فكر رضا يف الفكرة، حىت وقعت أحداث ثورية عنيفة من جانب رجال الدين اإليرانيني اضـطرته  
كان اخلميين يف مرحلة املراهقـة، وقيـل إنـه     ويف ذلك احلني. وهكذا أصبح الشاه رضا. إىل االحنياز إىل امللكية

كان يطوي يف صدره أحقادا جتاه رضا لتورطه بطريقة ما يف موت والده، ومن هنا كـان انضـمام اخلمـيين إىل    
  .احتجاج املاليل

وبعد عدة عقود، كان هذا اخلميين هو ألد أعداء امللك، ولكن ذلك مل يكن قبل أن ينضم اخلمـيين وأخـوه   
  .ية اهللا كاشاين اليت عملت على تنصيب رضا على العرشإىل محلة آ

وكـان آيـة اهللا   . ومل تكن وكالة املخابرات املركزية األمريكية اجلهـة الوحيـدة الـيت ترعـى إسـقاط مصـدق      
ويف ". فـدائيان إسـالم  "كاشاين من املقربني إىل زعماء مجاعة اإلخوان املسلمني يف إيران، واليت تسـمى باسـم   

وكانت هـذه اجلماعـة   ". نواب صفوي"الزعيم املعترف به جلماعة فدائيان إسالم هو آية اهللا  اخلمسينيات كان
عضو، يف السر منذ األربعينيات، عندما كان مكتب إرشاد  ٣٠٠-٢٠٠تعمل، وهي اليت كانت تضم ما بني 

 -ت الربيطانيـة وهي اجلماعة اليت حيك ثوا بأكمله بيـد جهـاز املخـابرا    –مجاعة اإلخوان املسلمني يف مصر 
على أن ذراع مجاعة اإلخـوان املسـلمني يف إيـران عـرف خصوصـا مـن بـني مـا سـواه          . وصل نفوذه إىل إيران

  .بعمليات االغتيال النوعية، مبا يف ذلك قتل رئيسني للوزراء على األقل
كل كثري من ش. "ذلك ومل يكن نفوذ جهاز املخابرات السرية الربيطانية منذ سنوات عديدة خافيا على أحد

ـذا كتبـت   " رجال الدين ذوي النفوذ حتالفات مع ممثلني عن قوى أجنبية، كانوا يف الغالب من الربيطـانيني، 
وكان هنـاك يف احلقيقـة نكتـة مشـهورة يف     ". "وجوه يف مرآة"األخت التوأم للشاه، أشرف لوي، يف كتاا 

مطبوعة " صنع يف إجنلترا"حتما ستجد عبارة  مسكت عن حلية أحد رجال الدين، فإنكأإنك إن  :فارس تقول
وبإيعاز من الربيطانيني الذين رأوا "وبعد احلرب العاملية الثانية، تقول شقيقة أشرف، ". على اجلانب اآلخر منها



    

يف املاليل قوة فعالة مناهضة للشيوعيني، أخذت العناصر اليت تتمتع باالستحقاق الـديين املتطـرف تطفـو علـى     
  ".خرى بعد سنوات من القمعالسطح مرة أ

أكرب األثر يف تثبيت أركان تلك العناصر يف إيـران مبـا كـان    " االستحقاق الديين"وقد كان لكاشاين وهذا 
، "شاكو كيش"ويف إيران، كانت تلك املافيا تسمى باسم . يتبعها من قوات صدامية خمصصة يف اجلرمية املنظمة

، وهي مشتقة من العالمة املسجلة لتلك القوات اليت تشـري إىل  "حلادةاملذابح ا"وتعين تلك الكلمات بالفارسية 
  .طعن الناس حىت املوت خبناجر خمفية

وجعلت تلك املافيا اإليرانية من البازارات واألسـواق، وخباصـة أسـواق الفواكـه واخلضـر األساسـية هـدفًا        
اإلباحيـة واملقـامرات، وخباصـة تـربح     وانطالقاً من تلك القاعدة القوية، بسطت نفوذها على الشبكات . )١(هلا

نيويورك أو شـيكاغو، ويف  " عراب"ومثل بعض اإلصدارات الغريبة من . األموال من طريق االبتزاز باملخدرات
بتوفري قوة شعبية ثابتة للتظاهر لتحقيق أغراض وكالة املخـابرات   ه، أمر كاشاين بكل بساطة تابعي١٩٥٣عام 

  .املركزية األمريكية
". تيمـور باختيـار  "، وبعودة الشاه إىل السلطة، بزغ جنم ضابط يف اجليش يسمى ١٩٥٣الب عام وبعد انق

وبعد ترقيته إىل منصب جنرال وتعيينه حاكما عسكريا لطهران ومديرا للمخابرات العسكرية، أصـبح باختيـار   
، أصـبح  )السـافاك (لقـومي  ، عندما مت إنشاء منظمة املخـابرات واألمـن ا  ١٩٥٧ويف عام . نصريا موثوقًا للشاه

ومنذ البداية، تلقى جهاز املخابرات اإليرانية اجلديد دعما قويا من املوساد اإلسرائيلي، . باختيار املدير األول هلا
  .وخباصة االعتماد على خرباء إسرائيليني خمتصني يف التعذيب

شوف األجور اخلاصة به، مع وقد شرع السافاك كذلك يف إدراج عدد كبري من املاليل وآيات اهللا ضمن ك
وتراوحت املرتبات املمنوحة من السافاك إىل املاليل بني ". املذابح احلادة"تفضيل أولئك الذين على ارتباط مبافيا 

وكان من بني املدرجني يف كشـوف مرتبـات السـافاك روح اهللا اخلمـيين بـأجر      . دوالرٍ شهريا ١٠٠٠- ١٠٠
  .دوالرٍ ٣٠٠شهري قدره 
وقـد  . قت، كان اخلميين مدرسا دين الرتبة يف أحد املراكز الدينية املوجودة مبدينة قـم اإليرانيـة  ويف ذاك الو

وغريها إظهار دور اخلميين يف مدينة قم علـى أنـه باحـث    " نيويورك تاميز"حاولت التقارير املنشورة يف صحيفة 
قـد كـان هـذا املكـان الـذي بـدأ منـه        ول". اجلمهوريـة األفالطونيـة  "كبري يف القانون الديين وأحد أنصار نظام 

  .اخلميين يف تكوين قطيعه من األتباع، وهو املثل الساخر للمال املتطرف
هذا وقد كان التغلغل اإلسرائيلي آنذاك يف جهاز السافاك متأصالً إىل حد مكنه من اختراق أوساط رجـال  

مـالء جهـاز املخـابرات اإلسـرائيلية     الدين األصوليني يف إيران؛ ومل يكن من الغريب واحلـال هـذه أن يتصـل ع   
                                                

، أخربين أحد املسوؤلني يف وكالة املخابرات املركزية األمريكية أن املافيا متكنت من بسط نفوذها تقريبا ١٩٧٨يف عام  - ١
  .عملية إنتاج الغذاء وتوزيعه يف إيران على



     

ويف تلك السنة، نزل أحد عشر عميالً للموساد والشاباك بإيران للمساعدة يف . ١٩٥٧باخلميين منذ بواكري عام 
عميل لللمخابرات اإلسـرائيلية يف   ٥٠٠، كان قد استوطن أكثر من ١٩٧٦وحبلول عام . تنظيم عمل السافاك

وقد أشيع أن نفوذ املوساد قد انصـب علـى   . يف مجيع فروع جهاز السافاكطهران، حيث كانوا يشغلون املهام 
وكان رئيس املكتب . مكتب املخابرات اخلاصة البالغ السرية، وهو الذي أنشئ ككيان مستقل بداخل السافاك

أوسـاط مجيـع    ومن خالل السافاك ومكتب املخابرات اخلاصة، حصل اختراق". حسني فردوست"هو اجلنرال 
حبسب ما قاله أحد " ،١٩٥٠لقد كان هناك نوعان فحسب من املاليل يف إيران يف عام . "والتحكم فيهااملاليل 

ومل يكن اخلميين من بني ". أوهلا املاليل املؤيدون للسافاك وثانيها املاليل املعتقلون يف السجون. "املصادر املطلعة
  .املعتقلني يف السجون

ين من السادية، نظرا ملا ذاع عنـه مـن أمـر ممارسـته ألبشـع أنـواع       هذا وقد كان تيمور باختيار شخصا يعا
  .التعذيب والقسر، ولكنه كان يف الوقت نفسه عميالً للربيطانيني وإدارة كينيدي

، بـدأت واشـنطن مباشـرة يف وضـع ضـغوط      ١٩٦١وبعد أن قدم جون كينيدي إىل البيت األبيض يف عام 
ر من نفسه عالمـات غـري موفقـة خبصـوص الرغبـة يف التعـاون مـع        وكان الشاه قد أظه. كبرية على شاه إيران

وللتأكـد مـرة   ". إي إن آي"، وخباصة شركة النفط الوطنيـة احلكوميـة وشـركة    "األخوات السبع"شركة نفط 
أخرى من بسط النفوذ على الـنفط اإليـراين ملصـلحة االحتـاد األجنلـو أمريكـي الـذي تتزعمـه شـركة بـريتيش           

  . )٢(ي ديداته إىل نظام الشاهبتروليوم، وجه كينيد
، وتقريبا يف اليوم املوافق لتولية كينيدي رئاسة البالد، اندلعت املظاهرات واالحتجاجـات  ١٩٦١ويف يناير 

أفرييـل  "، أرسـل كينيـدي   ١٩٦١ويف بـواكري عـام   . يف طول البالد وعرضها برعاية الشيوعيني ورجال الـدين 
ويف ظـالل  . أحد أشـرافها، لتقـدمي طلبـات الواليـات املتحـدة إىل الشـاه      ، احلاكم السابق لنيويورك و"هارميان

وهنـا  . املشاهد، كان باختيار يقبع يف اخلفاء لإلشراف على متويل املظاهرات املناهضة للشـاه بـأموال السـافاك   
 وإىل ذلـك أحـرق العديـد مـن    . أدرك الشاه أن باختيار عميل خائن، ومن مث أقاله من منصبه كرئيس للسافاك

ولكـن بعـد مـرور أشـهر قليلـة، وحتـت ضـغط إضـراب         . رجال اجليش من ذوي الرتب العالية يف الوقت ذاتـه 
علـي  "املعلمني الذي أدى إىل وقوع العنف، امتثل الشاه للضغط املنصب عليه من قبل كينيدي وهارميان وعني 

  .ىل إشعال مظاهرات املعلمنيوقد أشيع حينها أن تيمور باختيار هو من سعى إ. كرئيس جديد للوزراء" أميين
، وهو شخص انتهازي جعل مـن نفسـه جاسوسـا    "حممد ديراخشيش"وكان منظم مظاهرات املعلمني هذه 

وقد سافر ديراخشيش هذا بعد مثاين . للمخابرات الربيطانية ليصري فيما بعد وزيرا للتعليم يف جملس وزراء أميين
، األستاذ يف جامعة بيتسبريج "ريتشارد كوتان"األمن القومي عرب عشرة سنة إىل الواليات املتحدة للقاء جملس 

                                                
  . إنريكو ماتيه" إي إن آي"ويف الوقت ذاته، وقع اغتيال رئيس شركة   - ٢



    

وقد أعلن الشـاه بنفسـه، يف أحـد األحاديـث الصـحفية جلريـدة       . والعميل السابق لوكالة املخابرات األمريكية
وعندما سـئل الشـاه عـن    . منذ عدة سنوات، أن كينيدي قد أجربه على تعيني أميين رئيسا للوزراء" نيوزويك"

  ".حقًا إنه تاريخ قدمي ولكنه صحيح: "تلك التقارير، صرح الشاه قائالًمثل 
ويف بـدايات تلـك السـنة، واجـه الشـاه      . ، زار الشاه واشنطن للقاء كينيدي وجهـا لوجـه  ١٩٦٢ويف عام 

ىل باختيار بالدليل على أنه من توىل اإلثارة والتحريض على التمرد، وهو ما دفع باختيار إىل اهلروب من إيران إ
إذا مسح كينيدي : واآلن، ويف أثناء لقائه بكينيدي، اقترح الشاه إبرام اتفاقية سلمية على النحو التايل. سويسرا

وبعد . للشاه بإقالة رئيس الوزراء أميين، فإنه سيوافق يف املقابل على اتباع السياسات اليت ترغب فيها واشنطن
  .لف العهد، وهو ما جعل كينيدي يستشيط غضباعودته إىل إيران، أقال الشاه أميين، مث إذ به خي

  .وعلى إثر ذلك، ويف أواخر هذا العام، استدعى الرئيس األمريكي باختيار إىل الواليات املتحدة
وحتت االدعاء بقدومه إىل البالد بغرض تلقي العالج، طار باختيار من سويسرا متجهـا إىل البيـت األبـيض    

وكان السـبيل املختـار لـذلك    . كان موضوع اللقاء هو تدبري مكيدة للشاهو. مباشرة، حيث التقى مع كينيدي
  ".روح اهللا اخلميين"هو 

. وخالل العام املنصرم، عمل آية اهللا هذا الكهل على حنو واسع مـع اجلنـرال باختيـار رأس جهـاز السـافاك     
ين علـى حنـو سـريع    وقد ذاع صيت اخلميين بأنه رجل عنيد ذو أيديولوجية متطرفـة، وإىل ذلـك أصـبح اخلمـي    

وـذا اختـذ اخلمـيين سـبيله حنـو قيـادة       . الوترية من وجهة نظر اإليرانيني، مجاعة منهم بعد مجاعة، بطالً دينيـا 
  .١٩٦٣للشاه يف عام " الثورة البيضاء"القتال ضد 

 وقد كانت الثورة البيضاء هذه مشروع الشاه الستئصال قوة املعارضة الرجعية، وهي اليت كانت لسـنوات 
  .عديدة أصالً من األصول اململوكة للربيطانيني

ويوضـح هـذا   ". ؟١٩٦٣من من العمالء الربيطانيني يف طهران قاد االحتجاجات املناهضـة للشـاه يف عـام    "
ميكـن  : "فتقول ١٩٨٠يونيو  ٥، وهي إذاعة مناهضة للخميين، يف "الصوت احلر يف إيران"األمر نشرة إلذاعة 

نيني يف إيــران إىل أربعـة أقســام؛ أمــا القسـم األول منــها فهـم السياســيون املــأجورون    تقسـيم املرتزقــة الربيطـا  
وهم الذين كُشفت خيانام أثناء الكفاح الذي جرى دف تأميم صناعة الـنفط، ليصـيبهم   ... والصحفيون 

ملاسون األحـرار،  وأما اموعة الثانية فكانت من ا. العجز البالغ بعدها وتتآكل قدرم على النهوض مرة ثانية
  .وهم اخلونة الذين ال يزالون يدا للسياسات الربيطانية تعبث ا ومحاة للمصاحل الربيطانية يف إيران

أو " اخلانـات "وأما القسم الثالث فكان العمالء الذين ينفذون السياسات الربيطانيـة يف إيـران وهـم بعـض     "
القذرة اليت اعتادت على الظهور يف مشاهد اخليانة  اإلقطاعيني وكبار مالك األراضي الذين انكشفت وجوههم

التآمرية على الوطن وإسداء اخلـدمات لإلمرباطوريـة الربيطانيـة يف العديـد مـن املناسـبات علـى مـدار التـاريخ          



     

وأخريا، تأيت تلك الفئة من رجال الدين املزيفني املدرجني ضمن كشوف املرتبات الربيطانيـة ملـدة    ...اإليراين
  ".طويلة

لقد كان هذا التحالف الذي جرى بني املاسونيني ومالك األراضي القدماء ورجال الدين العامل الذي دفـع  
وقد كان اخلميين زعيما هلذا التحالف، ولكن كمجرد شـعار  . ١٩٦٣باجتاه تصعيد العملية املناهضة للشاه يف 

  .فحسب
أن كان طالبا للعلوم الدينية، دأب على  إنه منذ" :"الصوت احلر يف إيران"وخبصوص اخلميين، قالت إذاعة 

الوبة من عائدات األوقاف اهلندية " الرسوم التعليمية الشهرية"تلقي اجلراية من الربيطانيني، وذلك حتت شعار 
، وهو إىل ذلك كان يتلقى دفعات مالية شهرية من العمالء الربيطـانيني وعلـى اتصـال    )وزارة الشؤون الدينية(

  ".دائم برؤسائه
، أصدر آية اهللا ذو اللحية والنظرة الشريرة أول بيان مهم له، هاجم فيه خطة احلكومة اليت ١٩٦٢ويف عام 

وبعـدها يف عـام   . دف إىل منح املرأة حق االقتراع، وهـو مـا يعتـربه انتـهاكًا لوضـع املـرأة يف حكـم الشـرع        
ميين حينئـذ ليوجـه ضـربته األوىل إىل    ، وعندما كانت الثورة البيضاء تتابع السري يف طريقها، خرج اخل١٩٦٣

  .الشاه، وذلك بعد عشر سنوات من خروجه بنفسه يف مسرية يف الشوارع لتمكني امللك من السلطة
وقد حتدت الثورة البيضاء العائالت القدمية يف إيران، ذلك أا صادرت املمتلكات اإلقطاعية وسـلمتها إىل  

وقد أصاب هذا الفعل املقتل مـن رجـال اإلقطـاع مـع رجـال      . ة وطنيةالفالحني أو أحالتها إىل مجعيات تعاوني
، قبض على اخلميين عقب إصداره كتيبات غاضبة تتهم الشاه بانتهاك املبادئ اإلسالمية ١٩٦٣وحبلول . الدين

  .باختاذ إجراءات التأميم؛ بدعوى أن اإلسالم حيفظ امللكية اخلاصة، حبسب ما قاله اخلميين
  .كان يعمل بوضوح ملصلحة مالك األراضي والربيطانيني، خرج أتباعه إىل الشوارعورغم أن اخلميين 

وقد زاد من حدة االحتجاجات ما كان من أمر االعتقـاالت الغامضـة ألنصـار اخلمـيين علـى يـد الشـرطة        
وهو اجلهاز الذي رمبا كان يسعى إىل تـأجيج الصـراع، فضـالً عـن عملـه بالتنسـيق مـع اخلمـيين          –والسافاك 

وتـدلت صـور   . وأثناء اإلجازات الدينية يف تلك السنة، اتسعت حركة اخلميين لتصـري متـردا شـامالً   . اختياروب
، قبض على اخلميين مـن قبـل الشـرطة ألول مـرة، مث     ١٩٦٣ويف أول يونيو . اخلميين من البازارات واملساجد

ومـايو   ١٩٦٣ يف أكتـوبر  مث هـو قـد اعتقـل مـرتني أخـريني     . حرر بعد مضي شهرين عقب التوصل إىل تفاهم
  .، نفي إىل خارج البالد بأمر من الشاه١٩٦٤ويف أكتوبر . ١٩٦٤

. ويف تلك األثناء، غادر اجلنرال باختيار من مقره يف سويسرا إىل العراق، حيث مارس عمله سرا يف بغـداد 
نسيق مع السفارة الربيطانية يف وقد كان النفوذ الربيطاين على العراق حينئذ قويا، وقد عمل اجلنرال باختيار بالت

شـخص   ٥٠٠٠وقـد قتـل مـا يزيـد علـى      . طهران لتأجيج االحتجاجات املناهضة للشاه ودعم حركة اخلميين
  .جراء تلك املظاهرات العنيفة اليت طالت لعامني



    

إن عمالء القوى األجنبية يف إيران كـانوا  :"ومل يلفظ الشاه أي كلمة مصطنعة خبصوص املعارضة املناوئة له 
وبعض القادة الدينيني املزهـوين بأنفسـهم، وهـم الـذين دأبـوا منـذ تأسـيس        .... هم الساسة ورجال اإلقطاع 

  ".اخلصوصامللكية الدستورية على أن يكونوا رهن إشارة أي قوة أجنبية على وجه 
أصـحاب الرجعيـة   (وعندما كان اخلميين يف املنفى، كشف اخلمـيين عـن نفسـه وعـن نـوع رجـال الـدين        

بتركيا ليمكث بعـض  " إزمري"الذي هو منه من خالل اختياره لبلد امللجأ؛ فهو قد فر أوالً إىل مدينة ) الظالمية
  . وقت هناك حيث توجد القاعدة العسكرية حللف الناتو

ه اخلميين إىل بغداد يف العراق حيث متكن من االتصال بالشبكات اليت تلتف حول اجلنـرال  وبعد ذلك، اجت
  .خبتيار

وقـد تـورط   . وقد عمل اخلميين وباختيار واملخابرات الربيطانية سويا على إثارة القالقل املسـتمرة يف إيـران  
، مبـا فيهـا مـا كـان مـن اغتيـال رئـيس        باختيار خالل املدة املتبقية من عقد الستينيات يف العديد من املؤامرات

  .، وكذلك حماولة االغتيال الفاشلة اليت استهدفت الشاه١٩٦٥عام " علي منصور"الوزراء 
وقد استطاع باختيار من خالل التنقل بني جنيف وباريس وروما وبـريوت وبغـداد مـن بنـاء عالقاتـه الـيت       

، عضـو  "فرانسـوا بورتـو ديـال مورانـدير    "ملقـربني  وكان من بـني زمالئـه ا  . وسعت إقليم البحر املتوسط بأسره
منظمة اجليش السري املتطرفة اليت كانت مسؤولة عن حماوالت االغتيال املتكررة اليت كانت لتنال من الرئيس 

وقد استطاع باختيار أيضا تعميق أواصر التعاون بينه وبني العامل السفلي بغية حتصيل ". شارل ديغول"الفرنسي 
  .الل ريب املخدرات وجتارة السالحاألموال من خ

ويف . ، قتل فيما قيل إنه حادثة أثناء رحلة صيد يف هضاب العراق قرب احلدود اإليرانية١٩٧٠ويف أغسطس 
وبعدئذ يف العام ذاته، أعلنت إيران عن اكتشاف . ذلك يثور استفهام بسيط حول احتمال اغتياله بأمر من الشاه

  .عمها أنصار اجلنرال باختيار، ليقبض على إثرها على مئات من رجال اجليشمؤامرة لقلب نظام احلكم يتز
  .وأما بالنسبة للخميين، فقد مات نصريه األكرب وظهريه األعظم ليتركه وحده يف العراق من غري رفيق

ت بانتهاء احلملة الربيطانيـة الطويلـة الـيت امتـد     ١٩٧٩فرباير  ١هذا وقد أذنت عودة اخلميين إىل إيران يف 
ومل يكن اخلمـيين ولـو لدقيقـة واحـدة أثنـاء وجـوده يف       . لسنوات بغرض إثارة القالقل واالضطرابات يف إيران
  .املنفى مبنأى عن عيون جهاز املخابرات الربيطانية

وسيطرته على مقاليد احلكومة العراقية،  ١٩٦٨وبقدوم حزب البعث العريب االشتراكي إىل السلطة يف عام 
مراقبة لصيقة من جانب السلطات العراقية، وهي اليت مل تكن لتسمح له بإثارة القالقـل يف  وضع اخلميين حتت 

ويف منتصف فترة السبعينيات، وجد أنه يدعم مترد القبائل الكرديـة العراقيـة   . أوساط اتمع الشيعي يف العراق
  .ولكن لكونه زعيما دينيا، رأى العراقيون استحالة القبض عليه. يف الشمال



     

فبحسب آراء معارفـه، كـان   . الروائي" كيبلنج"اليوم يعترب اخلميين كأمثال الشخصيات املأخوذة عن عامل و
رجالً خامالً، وقيل إنه كان ينام ملدة اثنتني وعشرين ساعة يوميا، ويستيقظ ليقوم برتهة مذهلة يف عـامل الـدنيا   

أن أباه كان من عادتـه أن  " لوفيجارو"د لة وحكى ابنه أمح. لقد كان عقالنيا إىل أقصى حد. لساعات قليلة
  ".، ومل يكن لذلك يعري اهتمامه على اإلطالق ألي أمر يدور من حوله"عامل آخر"يكون يف 

الذي يرى يف عامل اخليال والقصص، أو كالدميـة املنفوخـة   "ساحر أوز"ومل يكن اخلميين يف شبهه إال كمثل 
وكانت تصرحياته وآراؤه املغرورة تصـدر يف الغالـب يف صـورة    . تاراليت تعمل أدوات التحكم فيها من وراء س

  .بيانات من وضع يده أو من وضع دائرة املستشارين املقربني إليه
ذلك على أن علم السياسة اإليرانية اليوم يعتمد أساسا على رمز اخلمـيين وعلـى السـلطة الـيت ناهلـا بلقـب       

سية املتناحرة يف إيران أن تنال رضا واعتماد آية اهللا قرين الكـرب  ، وإىل ذلك جيب على العصابات السيا"اإلمام"
وال تكاد تأيت إحدى عصابات االستشـاريني التـابعني للخمـيين لتقضـي     . واهلذيان عند اختاذ أي قرار ذي بال

بة وقتا من الزمن يف متلق هذا انون اخلرف الختاذ موقف معني خبصوص قضية ذات أمهية، حىت تأيت إليه عصا
ومن خالل التالعب بعقل هذا الرجل املسـن،  . أخرى وهي على استعداد إلقناع فضيلته بوجهة النظر املخالفة

تعيش الفصائل اإليرانية حياة الربية املتوحشة أو تسـتميت تلـك اجلماعـات املتنـاحرة فيمـا بينـها للوصـول إىل        
ي حال من األحوال، ولكـن األكثـر نفعـا هـو     وبطبيعة احلال ال جيدي اجلدل العقالين مع اخلميين بأ. السلطة

  ".حماربة اهللا"ذلك اجلدل الذي يقوم على أساس إلقاء التهم اجلزاف على املعارضني من قبيل العداء لإلسالم و
ولذلك . وهكذا صارت القرارات السياسية يف إيران خالل الفترة اليت أعقبت الثورة عرضة للنقض يف احلال

ة مرات إىل احلصول على دعم اإلمام الختاذ سياسة أو مبـادرة، ومـا إن ميـر يـوم أو     سعى الرئيس بين صدر عد
يومان على ذلك حىت يقلب اخلميين األمر رأسا على عقب وينحاز إىل اجلماعة األكثر تطرفًا، وهـي العصـابة   

  .األصولية اليت حتوط آية اهللا خلخايل
ان يعتقد أن خلخايل الفاسق هو يف احلقيقة رئيس وهناك سبب آخر وراء ذلك، وهو أن كثريا من الناس ك

ووفقًا ملصادر فرنسية، كان اخلميين نفسه عضـوا يف  ". فدائيان إسالم"اخلميين، حيث كان األول زعيم مجاعة 
  .تلك اجلماعة، وهو لذلك كان ينضوي حتت خلخايل وفقًا للقواعد التنظيمية للجماعة

ومل يشغل أي منصب رمسي يف احلكومة، ولكنه كان . ا يف إيرانوكان آية اهللا صادق خلخايل رجالً غامض
ويف األشهر األوىل اليت أعقبت الثـورة، كـان خلخـايل هـو القاضـي غـري الرمسـي        . يستحوذ على سلطة واسعة

وقد أورثتـه طبيعتـه السـادية وشـهوته إىل     . والقائم على إعدام املئات، بل ورمبا اآلالف من املعتقلني السياسيني
وقد كان مرجعا متطرفًا معتمدا، وقضى سنوات عديدة يف عزلـة عقليـة لتعـذيب    ". قاضي الدماء"اء لقب الدم

  ".كاتكيلر"وقد أطلق عليه لذلك أصحاب الدعابة اسم . وقتل احليوانات الصغرية مثل القطط والطيور



    

غري املستساغة باملرة نظرا بعد ذلك، عمل خلخايل رئيسا للربنامج اإليراين ملكافحة املخدرات، وهي النكتة 
ومـن  . رمبا كانت أكرب عصابة لالجتـار يف املخـدرات يف إيـران   " فدائيان إسالم"للحقيقة اليت مفادها أن مجاعة 

خالل هذا املنصب، استغل خلخايل السلطة املخولة له يف األمـر بإعـدام مئـات مـن املـدانني ظلمـا باالجتـار يف        
  .قيقة جمرد معارضني سياسيني حلكم اخلميينولكنهم كانوا يف احل –املخدرات 

أبريل، اكتسب خلخايل مسعـة سـيئة لعرضـه جثـث اجلنـود       ٢٤ويف أعقاب الغارة األمريكية على إيران يف 
  .األمريكيني املقتولني يف الغارة، مبا يف ذلك التمثيل باألجزاء املتفحمة من األجساد والعظام

خارج طهران، وهو املكان املخصص لكثري مـن احملاكمـات   " صرسجن الق"واآلن يقال أنه يعيش يف أدغال 
ومثـل فـأر اـاري،    . السرية وعمليات اإلعدام الوحشية باستخدام البنادق اآللية اليت توجه إىل أعداء اخلميين

كان ينفذ عرب زنزانة إىل أخرى، مث يصفق بيديه فرحا بعدما خترق أذنيـه قليـل سـخرية مـن هـذا أو ذاك علـى       
وذات مرة، وأثنـاء جولـة إرشـادية مريعـة للمراسـلني داخـل السـجن، ألقـى خلخـايل          . ة اليت يقوم عليهااملهم

حماضرة يف الوقت الذي ختلل تناول وجبة مة من اآليس كرمي بنكهة الفانيليا من حاوية جالونية كان حيملـها  
، توعـدهم خلخـايل بـأن يوقـع علـيهم      ويف اية اجلولة، وعندما أثار العديد من أسئلة املراسلني حفيظتـه . معه

  .مجيعا حكم اإلعدام يف هذا الوقت ويف هذا املكان، ليغادر املراسلون املكان بسرعة بالغة
ر الكثريين استيعاب كنه السبب وراء قبول أي أمة مـن األمـم أن حتكـم مـن     ظوقد يكون من الصعب يف ن
خايل أناسا من غري عقول، ولكن الظروف اليت سـادت  حقًا لقد كان اخلميين وخل. مثل هؤالء الرجال اانني

  .إبان حكمهم ال بد من فهمها جيدا
لقد فر ماليني اإليرانيني، وخباصة أولئك الذين ينتمون إىل الطبقة الوسطى، إىل خارج البالد لعجزهم عـن  

ماليـني إيـراين    ٦ثر مـن  ووفقًا للتقديرات احلكومية األمريكية، فر أك. حتمل األهوال اليت جاء ا هذا احلكم
وأما هؤالء الذين بقوا يف إيران فقد عاشوا علـى وقـع أصـوات البنـادق الـيت حيملـها رجـال        . إىل خارج البالد

  .احلرس الثوري واللجان الثورية
ويف بداية األمر، ونظرا ألن كثريا من اإليرانيني كانوا قد أصـام الضـنك حتـت حكـم الشـخص األوحـد       

ه، فقد ظن هؤالء بسذاجة بالغة أن دعم حركة اخلميين سوف يؤول م إىل اخلالص من النظام املتمثل يف الشا
ولكن األمر مل يكن كذلك على اإلطالق، فبمرور الوقت، . امللكي، مث ميكنهم بعد ذلك االستغناء عن اخلميين

ويعتـرب هـذا   . لمني فحسبتناقص دعم اخلميين، إال من أتباعه ذوي التوجهات الدينية من مجاعة اإلخوان املس
القطاع من الشعب اإليراين الدعامة الوحيدة اليت يستند إليها اآلن حكم اخلميين، ذلك أن العقل انون هلـذا  

  .املال يناسب متاما مجهور األنصار الذين يقفون ورائه
تلـك   —حىت إن كـان ينصـب جـل اهتمامـه علـى رفاهيـة الدولـة         –ويف أي دولة نامية، يواجه احلاكم 

. كيف ميكن إاء املعاناة وتدهور أحوال القرويني الذين يعيشون حيـاة أشـبه حبيـاة األنعـام    : املشكلة األساسية



     

وقد احنصر وجود هؤالء القرويني يف هذا النمط املتمثل يف اكتساب لقمة العيش يوما بعد يوم لقـرون طويلـة،   
عليم أو الدراية بالعامل اخلارجي، موقـوف عنـد حـد    وكذلك فإن العقل القروي، الذي مل حيصل أي قدر من الت

ومن هنا كانت احلاجـة املاسـة إىل وضـع    . معني ال جياوز بأي حال من األحوال وضع البهائم اليت حتمل أثقاله
وأما إن مل حيـدث ذلـك، ودون أن يعـي    . برامج تعليمية لتلك الفئة لتمكينها من استيعاب التكنولوجيا احلديثة

ن أمهية مبادئ التقدم، فإن هذا احلاكم سوف يكون مصريه إىل نـار تفـوق يف أهواهلـا أي شـيء     هؤالء القرويو
  ".اجلحيم"وصف يف القصيدة امللحمية لدانيت املعروفة باسم 

التمـرد  "إن حياة البالهة الريفية جتعل أهل القرى عرضـة للتالعـب والرشـوة الـيت تـزج ـا يف قالـب مـن         
مل يكن مؤيدوه الرئيسـيني مـن العمـال املهـرة يف إيـران، وال الطبقـة       : ع اخلميينوهكذا كان األمر م". الشعيب

الوسطى، ولكنهم كانوا ماليني القرويني املشتتني من ذوي التعليم الوضيع الـذين تـدفقوا علـى املـدن اإليرانيـة      
  .واحتالوا على العيش يف مدن األكواخ وأحياء الفقراء جنويب طهران

يلـة مخســني قرنـا مــن الزمـان، مل ينتــه وجـود هــؤالء النـاس إال لتبعيتــهم لنظــام      ويف الشـرق األوســط، وط 
الكهنوت، وهو ما يعود بنا إىل األيام اليت سيطرت فيها اجلماعات الدينية يف العامل القـدمي علـى مقاليـد احليـاة     

لـى ممارسـة احليـل    ، ع"السـحرة "أو " الدجالني"وقد دأب الكهنة، الذين تالزمهم يف العادة أوصاف . السياسية
ومن بـني األسـاليب الـيت    . طون ا أتباعهميالنفسية واالعتماد على اخلرافة لنسج شبكة روحية من االفتتان حي

) الفنتازيـا (يستعينون ا علـى ذلـك اللعـب علـى أوتـار املخـاوف النفسـية اجلنسـية وأوهـام اخليـال اجلـامح            
ان يف مقـدور واحـد منـا أن ينفـذ إىل عقـل اخلمـيين أو       وإذا ك. وهكذا كانت احلال مع اخلميين. واملخدرات

  .خلخايل، فلرمبا استطاع أن يدرك متاما كم الشرور اخلالصة اليت تقبع يف تلك العقول
وقد ظهر مؤخرا كتاب مترجم إىل اإلجنليزية جيمع بني دفتيه بيانـات اخلمـيين املستخلصـة مـن بـني أعمـال       

رة عن اخلميين يف الكتاب عسرية على التصـديق ومـثرية للضـحك يف الوقـت     وتبدو لنا األقوال املأثو. كثرية له
لقد . ذاته، ولكن الواجب علينا أن ننظر إليها من زاوية التفضيل اليت يطل منها اجلمهور املستهدف من ورائها

تكن مـن  كانت تلك اجلموع اليت يرثى حلاهلا تنظر إىل كلمات اخلميين على أا أحكام نافذة، وهم الذين مل 
بني مهومهم وشواغلهم أمور السياسة أو التجارة أو القانون أو حىت تلك املشكالت البسيطة مثل اختيار نـوع  
الربنامج التلفزيوين الذي يرغبون يف مشاهدته؛ بل على النقيض من ذلك كانت تنبع خماوفهم من قاع ال يسرب 

  .ا انون ومتتد جبذورها إىل مهاوي اخلرافةله غور تسبح فيه األفكار الرجعية اليت تنهال على رأس هذ
البول والعذرة واملين والعظـم والـدم والكلـب واخلرتيـر     : "، ذا صرح اخلميين"رةـالنجاسات إحدى عش"

مث أضـاف   ".)اجلالّلـة (وغري املسلم، رجالً كان أو امرأة، واخلمر والبرية وعرق اإلبل اليت تتغذى على العذرة 
  ".ها من سائر املشروبات املسكرة غري طاهرة، ولكن األفيون واحلشيش طاهراناخلمر وغري: "قائالً



    

وأمـا إن  . ال جيوز إعادة استخدام فضـالت احليوانـات أو اإلفـرازات األنفيـة هلـا     : "مث إن اخلميين تابع قائالً
يكـره تنـاول   و. خلطت تلك املواد يف صورة جزيئات دقيقة مع غريها من األغذية، فال حيرم حينئذ استهالكها

ويف تلـك احلالـة،   . وحيرم حترميا شديدا تناول احليوان الذي وطأه إنسان وهو حي. حلوم اخليل والبغال واحلمري
  .يؤخذ هذا احليوان إىل خارج املدينة مث يباع

ا ويقتل هذ. إذا وطأ إنسان بقرة أو شاة أو ناقةً، تنجس بذلك بوهلا وفضالا، ويكره حينئذ تناول ألباا"
  .وذا قال اخلميين" احليوان بسرعة ويلزم من أتاه بدفع مثنه إىل صاحبه،

بل لقد أفادت مصادر كثرية أن اخلميين نفسه كان شاذًا متمرسا، وهو األمر الذي كان شـائعا يف أوسـاط   
  اريس، قيـل  وأثناء السنوات اليت قضاها اخلميين يف املنفـى، وخباصـة يف بـ   . املاليل، إن مل يكن هو األصل فيهم

وقـد أشـيع كـذلك أن قطـب زاده كـان رديء      . إن خدينه كان صادق قطب زاده، وزيـر اخلارجيـة اإليـراين   
السمعة لشذوذه وساديته، مثله يف ذلك مثل خلخايل، وقـد راجـت يف أوسـاط اإليـرانيني نكتـة تناولـت هـذا        

مـيين بإسـهاب وتـنظري يف    وبنـاء علـى ذلـك، أفـاض اخل    . املوضوع على وقع حقيقـة أن قطـب زاده مل يتـزوج   
  :العادات اجلنسية ألتباعه

أثناء فترة احليض بالنسبة للمرأة، يستحب للرجل اجتناب اجلماع، حىت وإن مل ينضـو ذلـك علـى ولـوج     "
كما أنه . كذلك حىت وإن مل ينته األمر بالقذف –أي أن يكتفى حينئذ بإيالج احلشفة أو قدرها فقط  –كامل 

  ". تلك األيام إتيان امرأته يف الدبرمن املكروه للرجل يف
  :ومل يقتصر األمر على ذلك فحسب، بل استمر اخلميين يف الترويج ملثل تلك األمور

وتشـرع  . صالة اآليات هي اسم للصالة اليت ينبغي أداؤها إذا شاهد اإلنسان ظاهرة طبيعيـة تـثري اخلـوف   "
شـمس، واخلسـوف الكلـي أو اجلزئـي للقمـر،      الكسـوف الكلـي أو اجلزئـي لل   : تلك الصالة يف أربع حـاالت 

وإذا تزامن وقوع العديد من . والزالزل، حىت لو مل تكن خميفة، والرعد، والربق، أو الرياح السوداء أو احلمراء
وعنـد وقـوع   . تلك الظواهر يف آن واحد، كأن يصاحب الكسوف وقوع زلزال، حينئـذ ينبغـي أداء صـالتني   

ى اإلنسان أن يصلي يف احلال، وأما إن ترك اإلنسان تلك الصالة يظل صاحبها زلزال أو برق أو رعد، جيب عل
آمثًا إىل ما بعد أداء تلك الصالة، بغض النظر عن طول تلك الفترة اليت قد تليها، حىت إن كانت متتد إىل آخر 

  ".يوم يف حياة املرء
قيـت وأمـاكن الصـالة والطعـام     وقد وضع آية اهللا هذا عددا ال حيصـى مـن القواعـد والشـروط لتنظـيم موا     

عند قضاء احلاجة أو التبول، جيب القعود علـى حنـو   : "ويقول اخلميين يف هذا الشأن. والشراب ودخول اخلالء
إذا امحـر وجـه إنسـان نتيجـة حـبس نوبـة       : "ويف الصـالة ". ال يكون فيه اإلنسان مستقبالً مكة أو مستدبرا هلا



     

التصـفيق يف الصـالة أو القفـز يف    .... عادة الصالة مرة أخرى شديدة من الضحك، جيب على هذا الشخص إ
  .وإىل آخر ذلك" اهلواء أثناء أدائها يبطلها،

لقد تسببت رؤية اخلميين لإلسالم يف أن يصري موضوعا للسخرية تتناقله ألسنة غريه مـن املسـلمني، السـين    
مي، باإلضافة إىل مجع غفري من العلماء، بكفر لقد قضى كثري من اهليئات العليا يف العامل اإلسال. منهم والشيعي

اخلميين ألسباب كثرية من بينها ادعاؤه بأنه أفضل وأقوى من النيب حممد صـلى اهللا عليـه وسـلم، وهـو القـول      
، نظـرا ألن هـذا   "اإلمـام "لقد امتعض كثري من الشيعة من اغتصـاب اخلمـيين للقـب    . الذي يعترب أشدها كفرا
قدسية يف العقيدة الشيعية؛ بل إن كثريا من الشيعة قالوا إن اخلميين ال حيق له أصالً نيل  اللقب من أشد األلقاب

  .من طريق شرعي" آية اهللا"لقب 
إىل مىت سيظل العامل موبوًءا بآية اهللا انون هذا؟ بالطبع هو طاعن يف السن، وقد أصـيب  : وهنا يثور سؤال

يني يتوقعون وفاته قريبا، وهناك كثري من مراكز القوى السياسية الـيت  كثري من اإليران. أكثر من مرة بنوبة قلبية
عنـدما  : شيء واحـد هـو األكيـد   . حىت لو مل يكن ذلك عرب األسباب الطبيعة احملضة -تتوق إىل موته يف احلال 

نتظـر يف  إنه جممع األنظار الفريد ملريديه يف إيـران؛ ولـذلك ي  . ميوت اخلميين، فلن يستطيع أحد أن يقوم مقامه
  .أعقاب موته حدوث فجوة واسعة يف السلطة

ذلك على أن أكثر النتائج احتماالً هو اندالع حرب أهلية يف إيران، وهي احلرب اليت سيكون أول طرفيها 
األكثر قوة الشيوعيون، وهم الفئة صاحبة النفوذ يف مشال إيران، والطرف اآلخر هو املعارضـة احملافظـة املناوئـة    

فيها اجليش وبعض القبائل مثل األكراد، ومن املتوقع أن يلحق بالطرف األخري كثري من الزعمـاء   للخميين، مبا
  ".الدينيني األكثر اعتداالً، وهم الذين كانوا أسرى لدى جنون اخلميين، مثل آية اهللا شريعتمداري

  .ن قريبا جداويرى آالف من اإليرانيني، بغض النظر عن النتيجة املرتقبة، أن موت اخلميين لن يكو
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الكتاب "هكذا قال اخلميين يف مؤلفه " ليس لدينا أي مانع من الصعود إىل القمر، أو بناء املنشآت النووية،"
 إا خدمة اإلسالم وإبالغ أصوله الربانية للعاملني مجيعا، أمـالً : ولكن علينا مهمة ال بد أن ننجزها". "األخضر

يف أن يدرك مجيع ملوك ورؤساء دول العامل اإلسالمي يف النهاية أن القضية اليت ندافع عنها قضية عادلة، وعلى 
وما من شك يف أننا ليس لدينا أي رغبة يف سلب ما . أساس تلك احلقيقة اردة يدينون لنا باخلضوع واإلذعان

ى السلطة مـا دامـوا يلتزمـون السـمع والطاعـة لنـا       يف أيديهم من مهام، بل إننا سوف نسمح هلم باإلمساك عل
  ".ويستحقون الثقة اليت منحناهم إياها

من يكون هؤالء الذين مسـاهم اخلمـيين برؤسـاء الـدول اإلسـالمية      : ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هاهنا
الؤه الذين يلزمهم اخلضوع واإلذعان له هو ومن معه؟ لقد سقطت من لسـان اخلمـيين زلـة يكـذب صـدقها و     

فليس املقصود هو اخلضوع لإلسالم، ولكن املقصود هو اخلضـوع للجماعـة السـرية     -املتأصل يف قرارة نفسه 
، وهـي تلـك اجلماعـة    "إننـا "تلك هي اجلماعة اليت عرب عنها بقوله  -" مجاعة اإلخوان املسلمني"املعروفة باسم 

  ".مهمة ال بد من إجنازها"اليت لديها 
) الوثنية(لمني صناعة لندنية، أنشئت لتكون حامالً للواء هرطقة قدمية معادية لألديان إن مجاعة اإلخوان املس

. على يد النيب حممد يف القـرن السـابع املـيالدي   ) األمة(ابتلي ا الدين اإلسالمي منذ إنشاء اتمع اإلسالمي 
، وقـد أسسـت   "وان املسـلمني اإلخـ "ومسيت تلك اجلماعة اليت متثل األصولية اإلسالمية املنظمـة باسـم مجاعـة    

واليـوم تعتـرب   . ، الصـويف البـاطين  "حسـن البنـا  "على يد العميل الربيطاين  ١٩٢٩ر عام ـاجلماعة رمسيا يف مص
مجاعة اإلخوان املسلمني املظلة اليت تأوي إليها مجاهري غفرية من أتباع املذاهب األصولية، سواء كانت صـوفية  

  .اتمعات أو سنية أو شيعية، اليت ازدهرت يف
على أن القصة احلقيقية جلماعة اإلخوان املسلمني هي يف واقعها أكثر خياالً مما قـد جتـود بـه قـرائح كتـاب      

. إا مجاعة تقوم على املؤامرة، يتبـادل أعضـاؤها حتيـات مشـفرة وكلمـات مـرور سـرية       . روايات اجلاسوسية
تشـبه اجلمعيـات   " حمافـل "صـورة خاليـا هرميـة أو     وبرغم عدم توافر قائمة رمسية باألعضاء، ينتظم أفرادهـا يف 

وال حتترم مجاعة اإلخوان املسلمني وال تتقيد باحلدود الدولية، ولكنها متتد إىل . والتنظيمات املاسونية األوروبية
ويعمـل بعـض أعضـائها كمسـؤولني حكـوميني أو دبلوماسـيني أو رجـال يف        . مجيع آفاق العامل اإلسالمي كله

وبينما كان زعماء مجاعة اإلخوان املسلمني جيلسـون يف  . عمل آخرون كقطّاع طرق ومتعصبنياجليش، بينما ي



  

 

   

بيوم وغرفهم املفروشة بأرقى أنواع السجاد واملرصعة بأى أنواع األلواح، كانت مجاعة اإلخوان املسـلمني  
  .رينيف مستوياا الدنيا عبارة عن جيش شبه نظامي يتألف من السفاحني والقتلة املأجو

وعلى أعلى مستوياا، ال تعد مجاعة اإلخوان املسلمني من املسلمني، كما أا ليست مسيحية أو يهوديـة  
أو جزًءا من أي دين، ففي جملسها الداخلي رجال يغريون دينهم بالسهولة ذاا اليت يغري ـا رجـال آخـرون    

  .قمصام
عة اإلخوان املسلمني العامة ال تنتمي لإلسالم، بـل  وعند النظر للجماعة على اإلمجال، ميكن القول بأن مجا

ورغـم أن كـثريا مـن    . إىل القبائل الرببرية اجلاهلية من عباد اآلهلة اليت انتشرت يف شبه اجلزيـرة العربيـة القدميـة   
رعي عن بائعي اخلرافات املتجولني يريدون منا اإلميان بأن اإلخوان املسلمني وآية اهللا اخلميين ميثلون التعبري الش

الراسخة، إال أن هذا لـيس هـو احلـال، فـاإلخوان ال ميثلـون سـوى نسـبة ضـئيلة مـن          " ظاهرة علم االجتماع"
  .املؤمنني يف العامل اإلسالمي

ما كان بإمكان اإلخوان املسلمني التواجد اليـوم لـوال حقيقـة مفادهـا أن مستشـرقي جامعـات أكسـفورد        
ر األكثر ختلفًا يف الثقافة اإلسالمية وتدوين مالحظـات عنـها وغرسـها    وكامربيدج الربيطانية قاموا بتتبع العناص

بعناية، ومن مث جاءت مجاعة اإلخوان نتيجة التنظيم الصبور من جانب عمالء لنـدن يف العـامل اإلسـالمي، مـن     
بـراون، وهـاري سـان    . ج. ، وويلفريـد سـكاوين بالنـت، وإ   )لورنس العرب(لورنس الشهري . ي. أمثال ت
  . ، وأرنولد تونييب وبرتراند راسلجون فيليب

وبالنسبة لألمريكيني، ينبغي أال تكون الرعاية الربيطانية لإلخوان املسلمني مثارا للدهشة، إذ كانت سياسة 
أمـا يف الشـرق األوسـط، فقـد سـعى      . اإلمرباطورية هي احلفاظ على مستعمرات لندن يف حالـة مـن التخلـف   

ورجال الدين املرتشني لقيادة حركات بدت أهدافها على الـدوام متوافقـة مـع    الربيطانيون إلفساد قادة القبائل 
ويف ظل اإلخوان املسلمني، مت حتويل السياسـة اإلمربياليـة الربيطانيـة إىل شـكل مؤسسـي      . األهداف الربيطانية

  .يأخذ صورة منظمة منضبطة خمصصة إلعادة الشرق األوسط إىل عصور الظالم
فعلـى مـدار التـاريخ    . بـة مهيكلـة لـيس أمـرا جديـدا يف التـاريخ اإلسـالمي       إن غرس التخلف عن طريـق خن 

كان أكرب مؤيدي مبادئ مناهضة العلم، والصوفية، وإنكار املبادئ الفلسفية الوجودية، من أمثـال   اإلسالمي،
ة يف أيـام  العشاري يف القرن التاسع والغزايل  يف احلادي عشر، عمالء يعملون بأجر لصاحل الطبقة األرسـتقراطي 

اخلالفة واملمالك التالية، وهم من سعوا لتفكيك التوجه العقالين الناشئ، الذي بدا واضـحا بدرجـة كـبرية يف    
لذا عمل الربيطانيون خـالل القـرن   . أعمال عباقرة العلوم اإلنسانية مثل الفارايب وابن سينا وحسن بن الصباح

وكان الربيطانيون هم من قدموا التمويل الـالزم للدعايـة   . ينالتاسع عشر فما بعده على إحياء التوجه الالعقال
العلـوم  "ألصحاب املذهب الظالمي يف اإلسالم، كما أقـاموا املـؤمترات للدعايـة ألمهيـة التوصـل إىل نـوع مـن        



 

 

   

هـي التخلـف   " الفعليـة "غري الغربية، ومتثل هدف بريطانيـا يف إقنـاع العـامل اإلسـالمي بـأن ثقافتـه       " "اإلسالمية
وحظي بقدر بالغ من األمهية يف هذه العملية ذلك املشروع الربيطاين الذي استمر ملدة قرن كامل . عقالنيةوالال

لتفسري احندار العامل اإلسالمي طبقًا لوجهة النظر اللندنية، وسبب ايار اإلمرباطوريـة اإلسـالمية العظيمـة ومـا     
احلالـة النفسـية   "الضـعف أو العطـب الضـمين يف    حدث مؤخرا من هيمنة القوى االستعمارية، بأنه راجـع إىل  

  ".لمسلمنيل
ويف هذا الفصل، سنميط اللثام عن جذور اإلخوان املسلمني، ونلقي نظـرة علـى املنظمـات السـابقة هلـا يف      
العصور الوسطى، ومن مث نـرى كيـف اسـتخدم املستشـرقون الربيطـانيون معرفتـهم بتلـك احلركـات املبكـرة          

  .اخلميين اهللا العثور مؤخرا على منظمة تساند آية والطوائف حىت متكنوا من
كانت الثورة اإلسالمية يف مطلع القـرن السـابع إجنـاز رجـل واحـد، هـو الـنيب حممـد، أحـد كبـار القـادة            

ففي خالل بضع عقود قصرية،استطاع حممد منفردا أن يؤسس يف شبه اجلزيرة . السياسيني والدينيني يف التاريخ
امتدت طوال مثانني عاما من جنوب فرنسا وإسبانيا، ومـرورا بشـمال إفريقيـا وآسـيا حـىت       العربية إمرباطورية

  .حدود الصني
متثل عدو املسـيحية األوىل يف القبائـل الوثنيـة يف اإلمرباطوريـة الرومانيـة، الـيت حاولـت إفسـاد الـدين مـن           

بائل الوثنية اجلاهليـة الـيت ظلـت    وكان عدو إسالم حممد يف الق. الداخل، بعد أن عجزوا عن هدمه من اخلارج
  .متنكرة ومدفونة يف البيئة اإلسالمية، ووفرت اجلذور اليت أنبتت بعد ذلك اإلخوان املسلمني

كان سر اإلجناز الذي حققه حممد هو قدرته على بسط سلطته كمعلم على كل من التجار الدنيويني وقبائل 
اجلزيـرة العربيـة اجلاهليـة الوثنيـة يف حالـة تشـبه الـذهان        وكانـت شـبه   . البدو الرحل يف شـبه اجلزيـرة العربيـة   

، حيث عاش البدو وحىت العرب املتوطنون والتجار يف عامل خميف من الشياطني واجلـن،  )االضطراب النفسي(
األرواح "وهو ما ميثل الظاهرة الطبيعية املخيفة اليت سادت الصحراء، حيث يسـكن حـراس الكنـوز املدفونـة و    

وغالبا مـا كـان يـتم نصـب حجـر خـاص       . جار والصخور، اليت صارت موضوع عبادة األوثاناألش" السفلية
أمـا قـادة الطوائـف القبليـة وكهنتـهم فكـانوا يشـجعون مثـل هـذه املعتقـدات           . لعبادة األوثان" املسيبة"يدعى 

  .الالعقالنية لتدعم سيطرم على السكان املرعوبني املؤمنني باخلرافات
األوسط، مبا يف ذلك شبه اجلزيرة العربية، ازدهرت عبادة اآلهلة، حيث نسـبت القـوة    ويف كل أحناء الشرق

يف " األم العظيمة"وتنحدر كل تلك اآلهلة من طوائف . البالغة لتلك اآلهلة اليت صارت موضوع العبادة العصبية
العربيـة، كانـت اإلهلـة    ويف شبه اجلزيرة . عصر اإلمرباطورية الرومانية، مثل إيزيس وآرمتيس وأفروديت وسيبل

وكانت صاحبة القوة املطلقـة، وخباصـة بـني صـفوة التجـار يف      . هي الالت –املمثلة يف حجر  –األم الرئيسية 
مدينة مكة يف غرب اجلزيرة العربيـة، وكانـت جتلـس القرفصـاء مبتسـمة لقطيـع أتباعهـا البـدو، مـن اجلمـوع           

  .الصبيانية الساذجة



  

 

   

وكان االلتزام . آهلة مكة وخنبتها فحسب، بل أحدثت ثورة يف الثقافة والعلومومل تقم ثورة حممد باإلطاحة ب
األساسي حملمد هو االرتقاء يف أسرع وقت ممكن بأرواح سكان اجلزيرة العربية من حالة البؤس والتخلف الـيت  

ا حروبا عصـرية،  وكان حيمل رسالة هلم، غري أن عليهم أوالً أن يتعلموا القراءة والكتابة، وأن يشنو. يعيشوا
  .وأن يستوعبوا كل علوم التاريخ اإلنساين لتطبيقها يف إعادة بناء اتمع

S R QP O N M L K ( :وجاء القرآن، كتاب املسلمني املقدس، يطالب املسلمني بالقراءة
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ت، مل يكن هناك لغة عربية مكتوبة، غـري أنـه نتيجـة    وحىت ذلك الوق. كان هذا نداء االستعداد يف اإلسالم
  .انتشار القرآن، تعلم قسم بأكمله من العامل كيفية القراءة واستخدام الكلمات املكتوبة

حيث بين النيب حممد أن هللا خطة ثابتة خلالص اجلنس البشـري، ففـي   . وكانت رسالة القرآن رسالة كمال
دمار احلضـارات السـابقة، الـيت ال تـزال أعمـدا العاريـة وأنقاضـها         القرآن، يشري حممد إشارات متعددة إىل

ويف ظل تأثره العميق بايار احلضارات العظيمـة السـابقة، سـعى    . املتهدمة متناثرة يف كل أحناء الشرق األدىن
الشهري، " دستور املدينة"ومن مث أُدرجت أفكاره يف . حممد لبناء إمرباطورية تدوم إىل األبد، حتت حكم األفكار

الذي اشتمل على إدانة للعبودية، وهجوم على املمارسة السائدة اخلاصة بوأد األطفـال، والقضـاء علـى الربـا،     
  .ومناصرة اتمع املنتسب إىل اآلباء بدالً من اتمع املنتسب إىل األمهات، ووضع قواعد للتجارة واألعمال

ر اإلسكندر األكرب، ـوألول مرة منذ عص. اطورية عامليةواستطاع أتباع حممد، مسلحني بالقرآن، إنشاء إمرب
وتوحد عامل البحـر املتوسـط مـع آسـيا الوسـطى، ليمثـل       . ر شوكة النخبة الفارسية الرجعية اإلقطاعيةـيتم كس

وازدهـرت  . وانتهت احلواجز التجارية اليت قسمت بالد الفـرس مـن بيزنطـة   . سوقًا مشتركة هائلة غري مسبوقة
سنة التالية قفزات علمية وتكنولوجية مذهلة يف التقنيات  ٢٠٠املدن منوا كبريا، كما شهدت التجارة وشهدت 

  .اهلواء والسواقي الزراعية وهندسة املعادن وهندسة الطاقة اليت بدأت بطواحني
 العـامل  ومن البداية، اعتمدت اإلمرباطورية العربية اجلديدة على كل موارد املعرفة العلمية والثقافية املتاحة يف

ميالدية، وخباصة يف العصر الذهيب للخليفة هارون الرشـيد واخلليفـة املـأمون حـىت      ٧٢٠وقرابة عام . املعروف
ميالدية، أُرسلت بعثات إىل أثينا والقسطنطينية للحصول على أعمـال اإلغريـق، الـيت سـرعان مـا متـت        ٨٣٣

القادمني من بالد الفرس ومصر، للقيام باكتشافات  كما متت رعاية علماء الفلك املتعلمني. ترمجتها إىل العربية
وتـدفقت علـوم   . وبـدأ األطبـاء املسـيحيون استفسـارات يف عمـل اجلسـم والعقـل البشـري        . جديدة وتدوينها

الرياضيات من اهلند والشرق إىل العامل اإلسالمي، من خالل العديد من القنوات املختلفـة، وسـامهت حضـارة    
املا كانت مركزا لإلنسانية والعلوم، إسهاما ضخما يف النهضة الفارسية، الـيت كـان   مشايل غرب اهلند، اليت لط

واجتمع كـل هـذا إلنشـاء اإلمرباطوريـة     . شرارا عائلة التجار الربامكة من مدينة مرف، يف ظل تأثري اإلسالم



 

 

   

ملصلحني اإلسـالميني  وكانت بغداد قد أُنشئت على يد ا. ٧٤٥العباسية العظيمة اليت أسست مدينة بغداد عام 
  ".املدينة املثالية"العامليني يف احلركة العباسية لتكون 

غري أنه حىت قبل تدهور اإلمرباطورية العباسية، كان التيار العشائري اخلفي لشبه اجلزيـرة العربيـة اجلاهليـة    
  ن وغريهـم، الـذين   وكانت رعاة هذا التيار خنبة جتار مكة الكبـار، اخلاضـعني لسـيطرة أسـرة أبـو سـفيا      . قائما

وقـد  ". املسـلمني غـري املسـلمني   "مل يقبلـوا عقيـدة القـرآن، ومـن مث كـانوا        –رغم اعتناقهم اإلسالم رمسيا  -
حافظوا سرا على حتالف ضد اإلسالم مع الكهنة البيزنطيني، ومسؤوليهم يف مصر وسوريا، وعشـرية مانشـيان   

  .يف بالد فارس
ومـع تـدهور   . هلـة املكيـة، الـالت   ترعـي عبـادة الطوائـف لآل    و سـفيان قبل ظهور اإلسالم، كانت عائلة أب

اإلمرباطورية العباسية، أطلقت ساللة هذه الطائفة محلة اضطهاد لقمع أي نـوع مـن القبـول لألفكـار اجلديـدة      
والعلوم، واالستكشافات القومية، حيث استدعى اخلليفة املتوكل، وهو خليفة ذو شخصية هزيلة عينه اجليش، 

وسرعان ما مت إغالق عشرات املـدارس  . خانق" أصولية"من علماء الشريعة بالغي التحفظ لصياغة برنامج  جلنة
  .واملراكز العلمية، حيث طاف العلماء األصوليون أحناء اإلمرباطورية خلنق كل أشكال حرية الفكر

تلك اليت قام ا أتباع وأدى حكم املتوكل إىل ظهور العديد من االنتفاضات اجلماعية، اليت ال ختتلف عن 
اخلميين، ضد احلركـة العقالنيـة لإلسـالم، حيـث خـرب البـدو الثـائرون األديـرة املسـيحية، وتعـرض اليهـود            

، باإلضـافة إىل إدانـة العديـد مـن املسـلمني      "األصوليني"واملسيحيون لعمليات قتل مجاعية السترضاء املتعصبني 
عاما، تقوضت واـارت احلضـارة الـيت اسـتغرق بناؤهـا       ٥٠ن ويف أقل م". غري أصولية"العتناقهم معتقدات 

الكهنوت الشرير يف  –وجنح حتالف النخبة . عام، خملفة وراءها بضع جيوب يسرية للتعلم والتساؤل احلر ٢٠٠
  .حتطيم أحد كنوز البشرية

ألخري من القـرن  ولعل الرجل الذي يتحمل احلظ األوفر من املسؤولية عن تدمري التعليم والعلوم يف النصف ا
التاسع هو أبو احلسن علي بن إمساعيل العشاري، مؤسس ما يعرف باملدرسة العشارية األصـولية يف اإلسـالم،   

النار ال حترق، بـل إن  :"ويقول العشاري . والذي ذكر أن اهللا حيدد كل التصرفات واألحداث على حنو جربي
 استبدال اهللا املنطقي الذي دعا إليه حممد بآهلة خبيثـة غـري   لقد مت". اهللا جيعل األشياء حتترق عند وضعها يف النار

  .)١(منطقية تذكر بآهلة اجلاهلية اليت أطاح ا حممد قبل ذلك
  ".هللا حرية فعل اخلري أو الشر كيفما يشاء: "ويؤكد مبدأ العشاري 

                                                
وقد مت تناول تقاليـد العلـوم   . رطقة العشاري يف القرن التاسعمل ختتف التقاليد اإلنسانية الراسخة يف اإلسالم رغم انتصار ه - ١

، سـواء يف  "إكزيكيتيـف انتيليجيـنس ريفيـو   "والفلسفة اإلسالمية بشكل موسع يف مؤلفات كريتون زوكس، رئيس حترير جملـة  
  ".كامبينري"تلك الة أو صحيفة 



  

 

   

االكتفـاء مـن   دمروا، دمـروا، دمـروا، ال ميكـن    : "قائالً ١٩٨٠وجه اخلميين شعب إيران يف أغسطس عام 
الذي كان لـه   –الغزايل –كان هذا أمرا بالرجوع إىل هادم النهضة اإلسالمية يف القرن احلادي عشر   ".الدمار

  ).أي التدمري" (التهافت"مؤلف شهري، أطلق عليه حرفيا اسم 
ثر من أي اهتم املتخصصون الربيطانيون يف شؤون اإلسالم يف القرن التاسع عشر بدراسة أعمال الغزايل، أك

الـيت حتولـت فيمـا بعـد إىل اإلخـوان      " طائفـة التخلـف  "فيلسوف أو عامل ديـن آخـر، السـتخدامه يف تأسـيس     
وكما هو احلال مع العشاري، جادل الغـزايل يف أن العـامل هـو يف األسـاس ال عقـالين، وأن املنطـق       . املسلمني

، صور الغـزايل  )افت الفالسفة(عماله ويف أشهر أ. ري ال ميكن استخدامه لفهم الكون وتشكيل تطورهـالبش
واشتهر الغزايل بنظريته . اهللا ال كقوة خالقة إجيابية ميكن للبشر التواصل معها، بل كسيد قسري يف مكان نائي

عن الذرات، واليت وفقًا هلا، يتكون الكون من عدد ال ائي من اجلسيمات املنفصلة، تدين كل واحدة منـها  
وى إله الغزايل، الذي قام يف كل حلظة باإلنشاء والتدمري وإعادة اإلنشاء لكـل ذرة يف  بوجودها يف كل حلظة هل

  .الكون بأكمله
ويف مثل هذا الكون، الذي ال خيضع ألي دوام أو قضية ثابتة، يعد منطق اإلنسان غـري ذي جـدوى؛ ومـن    

خملـوق، أو مت خلقـه قطعـا،     وبالنسبة للغزايل، كما هو عند أرسـطو، فاإلنسـان  . مث يصبح الفكر ملَكة خطرية
ليكون كائنا ذا إدراك حسي فقط، مثله مثل الوحوش، ميسك بيد املخلوقات الصبيانية السـاذجة غـري القـادرة    

بـاجلموع غـري   "، يـوبخ الغـزايل الفالسـفة ويشـبههم     "التـهافت "ويف مقدمة كتـاب  . على املنطق اإلهلي املقدس
  ":املتطورة

من الرجال يؤمنون بفوقيتهم علـى اآلخـرين نتيجـة تفـوقهم يف الـذكاء أو       لقد الحظت اآلن أن هناك فئة"
ن، ألن لديهم نفـورا  إن مثل هذا التصرف املُخزي ال ينطلي مطلقًا على مجوع الرجال غري املتطوري....البصرية

العقيم، إذ وبالقطع فإن بساطتهم أقرب إىل اخلالص من ذلك العبقري . تباع خطى العباقرة الضالنياغريزيا من 
  ".أن العمى الكامل أقل خطرا من الرؤية املعتمة

ومن مث فعندما رأيت عرق الغباء هذا ينبض لدى هؤالء األغبياء، قـررت كتابـة هـذا الكتـاب لتفنيـد آراء      "
  ".وسيوضح هذا الكتاب عدم الترابط يف معتقدام وعدم االنتظام يف نظريام امليتافيزيقية. الفالسفة القدامى

يما بني القرنني احلادي عشر والرابع عشر، انتشر كتاب الغزايل كوباء خبيث يصـيب املـدن اإلسـالمية،    وف
وحتطمت غالبية احلركة اإلنسانية اإلسالمية نتيجة مد الرجعية واألصولية، وهذه هـي الفتـرة الـيت يشـار إليهـا      

  ".فترة ايار احلضارة اإلسالمية"باسم 
القاعدة السياسية الدينية حلركة الغزايل، واليت نقلت هرطقته إىل كـل ركـن   وكانت احلركة الصوفية، هي 

من أركان العامل اإلسالمي، إذ كان الصوفيون ميثلون احتادا ذا تنظيم غري حمكم، يضم رجال الطوائف الباطنيـة  



 

 

   

قة بني الغزايل بل إن العال. املناهضني للتحضر، والذين مت جتميعهم يف قوة عظيمة بعد سنوات من موت الغزايل
، يف حـني أن  " الصوف"والصوفية هي عالقة اشتقاقية لغوية كذلك، فكلمة الصويف مشتقة من الكلمة العربية 

  .، يعين الشخص الذي يعمل يف الصوف"الغزايل"لفظ 
ذة ه األستاتفطبقًا ملا ذكر. وحىت الصوفيني أنفسهم يعترفون بأن الصوفية يرجع تارخيها إىل العصور اجلاهلية

اخلرافــات املســيحية األوىل ونشــأة : طريــق الصــوفية"مارجريــت مسيــث، مــن جامعــة كمربيــدج، يف كتاــا 
عالقـة بـني نشـأة وتطـور العنصـر      "، فإن هنـاك  ١٩٧٨، الذي نشرته دار نشر جامعة أكسفورد عام "الصوفية

لكنيسـة املسـيحية يف الشـرق    والتوجه الباطين اليت ظهـر يف ا  –الذي نعرفه باسم الصوفية–الباطين يف اإلسالم 
وتؤكـد األسـتاذة مارجريـت، الـيت ظلـت حـىت موـا أسـتاذة          ".األدىن والشرق األوسط، وقت قوة العرب

" الغنوسطية الروحية احلقيقية"بريطانية متخصصة يف الطوائف، أن الصوفية هي الوريث ال للباطنية املسيحية أو 
  ".للطوائف اإلغريقية السرية"فحسب، بل 

بوصـفها هرطقـة طائفيـة يف كنيسـة العصـور       -أكد أساتذة آخرون باإلمجاع أن الغنوسطية املسيحية وقد 
ولعـل املؤلـف القطعـي يف    . هي ذاا مشتقة من الطوائف الشرقية واألديان الغامضة يف الشرق القدمي –األوىل 

الشرقية اليت ظهرت الحقًا هلانز جوناس، الذي أثبت أن الطوائف " الدين الغنوسطي"هذا املوضوع هو كتاب 
مجعـت يف عباءـا كـل شـيء، بـدًءا مـن اخلرافـات الشـرقية ومبـادئ الفلـك والـديانات            "كحركة غنوسطية 

اإليرانية، باإلضـافة إىل عناصـر مـن التقاليـد اليهوديـة، سـواء إجنيليـة أو خاصـة باألحبـار، والسـحر واإلميـان            
وهذه التقاليد الدينية االنتقائية املتجسدة يف الغنوسـطية هـي   " ".باخلالص واملصطلحات والتراكيب األفالطونية

اليت ولدت من جديد يف الصوفية، بعد ظهور اإلسالم، حيث كانت الالت وأتباعها من طوائف مكـة اجلسـر   
  ".الناقل هلذه اهلرطقات الشرقية القدمية

ففـي كتابـه   . ري احملـددة للصـوفية  غري أن الصوفيني املعاصرين حيبون املفاخرة بأنفسهم باإلشـارة للطبيعـة غـ   
طبقًا ملا ذكره أحد العلماء الفـرس، فـإن الصـوفية هـي الضـالل      : "، كتب العامل الصويف إدريس شاه"الصوفية"

ويتحدث أستاذ عـريب أمريكـي عنـها    . ويرى أحد أساتذة أكسفورد أا متأثرة بالفيدانتا اهلندوسية. املسيحي
ري يف اإلسـالم، يف حـني يـري أسـتاذ يف اآلداب السـامية، أـا بقايـا        على أا رد فعل مضاد للمذهب الفكـ 

أما اثنان من كبار املستشرقني . ويرى مؤلف أملاين أا مزيج من املسيحية والبوذية. الشامانية يف آسيا الوسطى
علـى أـا    لكن ال أحد من هؤالء سيوافق. اإلجنليز فقد راهنا على أا تأثري قوي للمذهب األفالطوين اجلديد

  ."الصويف هو الصويف"كيف يعرف إدريس شاه الصوفية؟  وهكذا "...رمبا تولدت بشكل مستقل
أنـا الـوثن؛   : "لكن إدريس شاه يذكر بعد ذلك كالم إيشان نايزر، وهو صويف آخر، لتعريف تلك الطائفة

ار؛ كـاهن اـوس، واحلقيقـة الداخليـة     أنا أتعبد يف مذبح اليهود؛ أنا وثن اليمنيني، أنا املعبد الفعلي لعبـاد النـ  



  

 

   

عنـدما  ...للربامهايت املتأمل عاقدا رجليه، وفرشاة الفنان وألوانه، والشخصية القوية املقهـورة للكاتـب السـاخر   
  ".تلقي شعلة يف داخل شعلة أخرى، يتحدان يف نقطة االشتعال

ل صورة مصغرة من الطائفة الصوفية يف إن إدريس شاه املقيم حاليا يف لندن، حيث يتعاون مع اإلخوان، ميث
بعد أن رسخ أقدامه كعامل يف الصـوفية والـدين اإلسـالمي، بـدأ يف تـأليف العديـد مـن الكتـب         . ثوا املعاصر

صفحة من الصـفحات الفارغـة الـيت     ٢٥٠الشهري، وهو جملد مكون من " كتاب الكتب"األخرى الشاذة مثل 
.                        ب، مثله مثل الطائفة املعاصرة، ما هو إال نوع من التدليسوال شك أن الكتا. صوفية" رسالة"حتتوي 

وعقب وفاة الغزايل، صار الصويف الباطين ابن العريب األب الرمسي للصوفية اإلسالمية من القرن الثاين عشر 
، الـذي يكـون فيـه    "الوسـيط العامل "ويتمثل اهلدف من الصوفية، وفقًا البن العريب، يف العثور على . فيما بعده

ومـن وجهـة النظـر     ".وهـذا هـو عـامل اخليـال    : "ويقـول ابـن العـريب   . التواصل املباشر بني اإلنسـان واهللا ممكنـا  
وغالبا ما يتم الوصول إليه باالسـتعانة  ". االستنارة"الصوفية، فإن هذا العامل من األحالم واألوهام يوصف باسم 

  ".الرؤية السماوية"بعقاقري هلوسة ميكنها أن تنتج 
، يؤمن الصوفية بالبحث عن التوحد بني وعي "بوذية الزن"وكما هو احلال يف بعض الطوائف الشرقية مثل 

وهذه احلركات املنتشية قد أنتجت على مدار السنني العديد من األوامـر املتجـاوزة نطـاق    . اإلنسان ووعي اهللا
ويف التقاليد الصوفية، . الفئة القادري والنقشبندي والسهرورديومن بني قادة هذه . املعرفة للباطنية والدراويش

  .ينشئ أي قائد مهم ألي مجاعة مجاعته الفرعية اخلاصة، وهو ما يؤدي إىل انتشار دائم للجماعات الصوفية
وعلى مدار القرون وحىت اليوم، تعد الصوفية مكرسة لعبادة القبور واملـوتى، فاملقـابر وأمـاكن الـدفن هـي      

والعديـد مـن التقاليـد الصـوفية، بوصـفها بقايـا مـن العصـور اجلاهليـة، قـد           . حة بالنسبة ألتباع الصـوفية أضر
وكـذلك فـإن السـحر وغـريه مـن      . استحدثت طقوسا وشعائر وثنية يف االحتفـاالت الصـوفية شـبه اإلسـالمية    

  .إىل جانب السحر والتعاويذأساليب عبادة الشياطني واآلهلة شائعة يف األوساط الصوفية، رغم كوا متنكرة، 
حيث أسسـت  . لقد صارت هذه اهلرطقة الصوفية هي أداة توغل االستعمارية الربيطانية إىل الشرق األوسط

األرستقراطية الربيطانية، اليت بدأت يف القرن السابع عشر، لنفسها عددا مـن مراكـز املخـابرات السياسـية يف     
ي لإلمرباطوريـة الربيطانيـة عـن طريـق شـركة إيسـت إنـديا وشـركة         ويف ظل التوسع التدرجي. العامل اإلسالمي

  .ليفانت، وجد الربيطانيون أنفسهم يف اتصال مستمر مع الشعوب املسلمة يف الشرق األدىن واهلند
وبالنسبة للربيطانيني، كانت ميول املسلمني اليت عـززت منـو العلـوم الطبيعيـة أو تلـك الـيت شـجعت قيـام         

، "سباقات املوضوعات"ومن مث لضمان هيمنة لندن على . ل خطرا حمتمالً على اإلمرباطوريةاملمالك القوية، متث
حبث واضعو االستراتيجيات االستعمارية الربيطانية عن تيارات يف العامل اإلسالمي تتوافق مع املصلحة الربيطانية 

ن منـاطق واسـعة، شـجع الربيطـانيون     وبدالً من التعامل مع امللوك واألمـراء الـذين حيكمـو   . الرامية ملنع التطور



 

 

   

وـذه الطريقـة،   . سلطات املئات من اموعات القبلية والعرقية، حبيث حيكم كل منها دويلة صغريةالكذلك 
واعتقـد الربيطـانيون أن الثـورة    . يكون من السهل علـى الربيطـانيني منـع ظهـور املعارضـة السياسـية حلكمهـم       

  .األمريكية كافية
ت قبلية وغري قبلية، الشريك املثايل ان يتمتعون بتنظيم حمكم لكنهم مقسمون بني توجهكان الصوفيون الذي

ونظرا ملعادام للعلوم، لن يكون للصوفيني مطالب صعبة فيما خيص انتشـار الثـورة   . لالستعماريني الربيطانيني
. وجيمعون الشاي وهكذا الصناعية يف اهلند والشرق األوسط؛ فهم قانعون بأن يكونوا مزارعني يزرعون القطن

وبعد أن توصلوا ألمهية وفائدة الباطنية الصوفية بالنسـبة هلـم، شـجع الربيطـانيون انتشـارها ومولـوا احلمـالت        
  .الدعوية اليت يقوم ا الوعاظ الصوفيون

الصوفية خالل القرن الثامن عشر، مل حيتج الربيطانيون إال خلطـوة صـغرية خـالل القـرن      عوبعد التحالف م
وبعـد أن درس  . تاسع عشر لرعاية عملية خلق طوائف وأديـان زائفـة، كـأداة لتحقيـق سياسـة اإلمرباطوريـة      ال

الربيطانيون اإلمرباطورية الرومانية كنموذج يسريون عليه، تعلم الربيطانيون إىل أن مـن أهـم أسـباب اسـتمرار     
  دام الطوائـف واألديـان للسـيطرة    عام هو أـا تعلمـت كيفيـة اسـتخ     ١٠٠٠اإلمرباطورية الرومانية ألكثر من 

  . على شعوا
، "حركـة أكسـفورد  "وخالل فترة العشرينات من القرن التاسع، أسست النخبة الربيطانية ما يعرف باسـم  

وهي مستودع حلُمى اإلصالح الديين برعاية وتنظيم جامعة أكسفورد والكنيسـة اإلجنيليـة والكليـة امللكيـة يف     
ركة إىل استحداث نوع جديد من البعثات التبشريية، تتمثل مهمته يف نشر اإلجنيل وأدت هذه احل. جامعة لندن

  .الفاسد حلركة أكسفورد يف أجزاء أخرى من العامل
  .ومل تكن إحدى الكنائس هي مظلة هذه احلركة، بل كان املذهب االسكتلندي من املاسونية احلرة

. لمذهب االسكتلندي يف كل أحناء اإلمرباطوريـة لقد مت تكليف بعثات حركة أكسفورد ببناء فروع تابعة ل
وعند التعامل مع منطقة مثل الشرق األوسـط، مل حيـاول اإلجنيليـون املاسـونيني التـابعني حلركـة أكسـفورد رد        

متوافقًا ) الصويف(املسلمني عن دينهم، للدخول يف املسيحية مثالً، بل حاولوا جعل النظام العقائدي اإلسالمي 
ونظرا ألم طائفيون مهرطقون بدرجة كبرية، أدانت الكنيسة . الطائفية للمذهب االسكتلنديمع املمارسات 

بوصفهم مـؤامرة مناهضـة لألديـان، قـادرة علـى القضـاء علـى         ةالكاثوليكية املاسونيني االسكتلنديني إدانة بالغ
  .سلطة البابا يف الكنيسة

مجعيـة  : طـانيني، وهـو مـا أدانـه الفاتيكـان كـذلك      كان هناك حتالف بني حركة أكسفورد واملاسونيني الربي
ويعد التحالف الربيطاين اليسوعي اليوم حمور خمطـط النـبالء األوربـيني للعـودة للعصـور      . يسوع أو اليسوعيني

  .الوسطى



  

 

   

وكانت أفراد العائلة املالكة الربيطانية ذاا والعديد من رؤساء وزرائها ومساعديها هم الرعـاة األساسـيون   
الربيطاين لبناء الطوائف، ومن أمثال هؤالء بنجامني دزرائيلي ولورد باملريستون ولورد شافتسبريي،  للمشروع

ومنذ العشرينات من القـرن التاسـع عشـر فمـا بعـدها، كانـت الطبقـة االرسـتقراطية         . اليتون-وإدوارد بالوير
ا  حيكمها عصبة من أكثر الرجال والنساء الذين عرفهم العامل احنالالً وفسادا وشـرويف النمـوذج الـذي   . ا جنسـي

تبنوه، اقتبسوا صورة املركـز الطـائفي املخيـف املتمثـل يف بومبـاي، يف رومـا القدميـة حيـث عبـادة احليوانـات           
  ".املتحضر"واالنغماس يف الشهوات هو قاعدة السلوك 

انيني، وخلفه ابنـه  اليتون، الذي عمل لسنوات رئيسا ملكتب املستعمرات ومكتب اهلند الربيط -وكان بالري
بعد ذلك، عضوا عامالً يف طائفة عبادة إيزيس وأوزوريس القدمية، وهـي طائفـة عبـادة املـوتى يف مصـر حتـت       
حكم الفراعنة املتأخرين، واليت نشرت مسومها يف كـل عـامل البحـر املتوسـط يف السـنوات الـيت سـبقت جمـيء         

. اليتون أساس الطائفية لألجيال املسـتقبلية -، وضع بالوير"أيام بومباي األخرية"ويف روايته الطائفية . املسيحية
وهذا النموذج الذي وضعه بناء اإلمرباطورية هو النموذج األول الذي سارت على جه أخوية جون راسـكن  
قبل العصر الرافائيلي، ومجعية امليتافيزياء لربتراند راسل يف فترة الستينات من القرن التاسع عشر، ومعبد إيزيس 

يورانيا يف الفجر الذهيب أللدوس هاكسلي يف الثمانينات من القرن التاسع عشـر، ومجعيـة الفلسـفة الدينيـة      –
وقـد كانـت طقـوس السـحر األسـود وعبـادة       ". إماطة اللثام عن إيزيس"ملدام بالفتسكي، اليت نشرت كتاب 

  .                                      ه الفترةالشيطان وتعددية الذات مسة مشتركة للطبقة األرستقراطية الربيطانية يف هذ
كان أول مشروع مسجل للطبقة األرستقراطية الطائفية يف القرن التاسع عشر هو احلركة البهائيـة يف بـالد   

ورغم أا بدأت كغزوة بريطانية جتريبيـة يف الطوائـف املاسـونية غـري الدينيـة، إال أن احلركـة البهائيـة        . فارس
  .مجال الدين األفغاين –حلركة اإلسالمية الشاملة أفرخت منظم ا

عن طريق مبشر يدعى مرزا حسني علـي، وكـان يطلـق علـى نفسـه       ١٨٤٤تأسست الطائفة البهائية قرابة 
ألف شخص يف إيران وحدها، رغم أن العديد منهم قد فـر   ٣٠٠واليوم يزيد عدد البهائيني عن . اسم اء اهللا

لكن إن كان العدد األكرب من هـذه الطائفـة يف إيـران، إال أن أكـرب معبـد      . ميينيف هدوء منذ وصول نظام اخل
  .ائي يقع يف حيفا، إسرائيل، ويقع املقر العاملي للمنظمة يف ويلميت، إلينوي

وقد بدأت البهائية كطائفة راديكالية تؤمن باملسيح أو املهدي املنتظر يف فارس، وادعـت أـا ديـن جديـد     
وجـادل البـهائيون يف أن مذهبـهم    . ط من أفكار اإلسالم واملسيحية والزرادشتية واليهوديـة واعتمدت على خلي

ورغم أم يعظون باحملبة واألخوة ". إميان العامل الواحد"اجلديد قد فاق كل األديان األخرى يف ما يعرف باسم 
األوسـط، إذ اشـتهروا بـأم     العاملية، إال أم سرعان ما وجدوا أنفسهم منبوذين يف كل أحناء فارس والشرق

، مت إلقاء القبض على قائـد  ١٨٥٢ويف عام .  متعصبون دينيون مستعدون للقيام بأي شيء لدعم قضية إميام



 

 

   

وتعرض البهائيون للقمع يف بالد فارس، ومت تطويـق العديـد مـن قـادم     . ائي بعد حماولته اغتيال شاه فارس
  .القسطنطينية الكبار ونفيهم أوالً إىل بغداد مث إىل

وخالل تلك الفترة حافظ قادة البهائيني، الذين ضموا إليهم حينئذ اء اهللا وابنه عبد البهاء، على عالقـات  
وثيقة مع املذهب الربيطاين االسكتلندي، وبانتشار املعابد واحلركات الفرعية يف اهلند واإلمرباطوريـة العثمانيـة   

، قررت احلكومة التركية أن من اخلطورة مبكان السماح للبهائيني ١٨٦٨ويف عام . وروسيا بل وإفريقيا كذلك
غـري أنـه مبعونـة أصـدقائهم     . يف سـوريا " عكـا "بالعمل يف حرية، ومن مث وضعوا قيد اإلقامـة اجلربيـة يف مدينـة    

  .أصحاب النفوذ يف لندن، كانت عصبة البهائيني تنجح يف الظهور على الساحة جمددا
، وخباصـة يف بـالد   لطائفة جمددا يف احلصول على زخـم ن القرن التاسع عشر، بدأت اويف فترة التسعينات م

براون، وهو متخصص بريطاين يف الطوائف درس بالد فارس، حبيث أكد أن البهائيـة  . ج. وقد شرد إ. فارس
م إن كما أعلـن املعتمـد الربيطـاين يف مصـر، اللـورد كـارزون، أـ       . هي املوجة املستقبلية يف الشرق األوسط

  .استمروا باملعدل ذاته، قد حيل البهائيون حمل اإلسالم، بوصفه الدين السائد يف بالد فارس
ومع مقدم السنوات األوىل يف القرن العشرين، كان من املعلومات الشـائعة أن البهائيـة كانـت منتجـا مـن      

شبه قبلية يف سوريا كقاعدة " عمرةمست"ومن مث امتهم احلكومة التركية مبحاولة إنشاء .وحي اإلهلام الربيطاين
، حقـق األتـراك مـع البـهائيني،     ١٩٠٧وعـام   ١٩٠٤ويف عـام  . ساحلية للربيطانيني يف اإلمرباطورية العثمانيـة 

وقبل أن يصبح باإلمكان تنفيذ احلكـم، اسـتوىل مـا يطلـق     . وأوصى تقرير التحقيقات بنفيهم من اإلمرباطورية
ر خامس للمذهب االسكتلندي للماسونية احلرة، وجراند أورينـت لـودج،   وهو طابو -عليهم األتراك الشبان 

  .ومت إطالق سراح عبد البهاء من السجن. على السلطة بعد القيام بثورة
. وعقب إطالق سراحه، ذهب القائد البهائي إىل لندن ونيويورك، حيث التقـى بالصـفوة يف كـال املـدينتني    

يف الواليات املتحدة، حيث حتدث، طبقًـا ملـا ورد يف النشـرات     ذهب يف جولة إللقاء اخلطب ١٩١٢ويف عام 
طالب اجلامعـات وعلمـاء االجتمـاع، واملـارمونيني واليهـود واملسـيحيني والـال أدريـني،         "البهائية الرمسية، إىل 

  .والعديد من املراكز األخرى" واإلسربانتيني ومجعيات السالم ونوادي الفكر اجلديدة واجلمعيات النسائية
  .، منحت جاللة امللكة عبد البهاء لقب فارس١٩١٨ عام ويف

  :ويف كل مكان كان يذهب إليه، كان يعظ برسالة واحدة
. ضرورة القضاء على الدول األممية، واألديان العاملية احلالية واحلدود القومية إلذابة كل شيء يف عامل واحـد 

امليـة، الـيت هـي طليعـة األمـم املتحـدة، وكـان ملنظمتـه         وقد لعبت البهائية دورا رائدا يف إنشاء عصبة األمم الع
وتزوجت ابنة عبد البهاء من مؤسس ما يعـرف باللغـة االسـربانتية،    . روابط وثيقة مع رابطة االحتاديني العامليني

وميكن العثور على البهائية كذلك يف منتصـف حركـات   . وهو مشروع حملو كل األلسنة واستبداهلا بلغة واحدة
  .جتماعية اليت قادا بريطانيااإلصالح اال



  

 

   

. وحاليا، حتظى الطائفة البهائية بكراهية يف إيـران، ويعتقـد اعتقـادا صـحيحا بأـا ذراع للتـاج الربيطـاين       
، تـواترت األنبـاء تـواترا كـبريا أنـه يف حـاالت كـثرية كانـت         ١٩٧٨وخالل فترة زعزعة استقرار الشـاه عـام   

وجزئيا، كانـت األمـوال تتـدفق عـن طريـق روابـط       . الشيعية املتحدة متويالً سرياالطائفة البهائية متول احلركة 
الطائفة بنفس منظمات حقوق اإلنسان، مثل منظمة العفو الدوليـة، الـيت رعـت يف األصـل احلركـة املناهضـة       

ذ بدايـة العقـد   املرتبطة بالبهائية منـ " العامل الواحد"وهذا احلركات استقت مواردها من تيارات . للشاه يف إيران
إذا كان هناك أي إيرانيني قد اخندعوا مبسـألة البـهائيني نتيجـة العـداء املزعـوم بـني       ( .األول من القرن العشرين

عصبة اخلميين للبهائيني، جتدر اإلشارة إىل أنصار البهائية كانوا عادة ما يشجعون الناشطني املناهضني للبهائيـة  
  .)كنوع من التمويه

  : ألفغاين، ذلك العميل الربيطاين الذي نظم أول حركة أصـولية إسـالمية شـاملة، قـائالً    ذكر أحد تالميذ ا
لقد صنعتمونا بأيديكم وغرستم قضيتنا يف أى صورها، وأنشأمتونا قي أفضل شكل، ومـن خاللكـم تعرفنـا    "

  ".على العامل بأكمله
يا الوسـطى، وغالبـا يف كـابول،    ولد مجال الـدين األفغـاين، طبقًـا ملعظـم الروايـات، يف مكـان مـا يف آسـ        

وقد ضاعت سنواته األوىل حاليا يف غياهب النسيان، رغم وجود بعض التقارير أنه قد ولد يهوديـا  . أفغانستان
  .وأنه ترقى مبكرا جدا يف رتب إحدى أخويات الصوفية العديدة اليت غطت ذلك اجلزء من آسيا

ند، كانت معظم الطوائف الصوفية مستقرة يف اهلند أو معتمدة ونظرا للروابط الوثيقة بني آسيا الوسطى واهل
. على البعثات التبشريية اليت تنشر الصوفية بني أوساط املسلمني اهلنود، وكـان أمههـا هـي الطائفـة النقشـبندية     

وقد منت طائفة النقشبندي منوا سريعا كأخوية صوفية يف آسـيا الوسـطى،   ". أعداء الضحك"ويعين هذا االسم 
 بداية العقد األول من القرن الثامن عشر، على يـد الشـيخ أمحـد السـرهندي، مث الشـاه ويل اهللا مـن دهلـي،        يف

وقد ض هؤالء العلماء الباطنيني الصوفيني للدعوة إىل أيدلوجية . ١٧٦٥إىل  ١٧٠٣خليفته، الذي عاش من 
  .ة املغولية وتراجع اإلسالم يف الشرقمرباطورياإلبعد ايار " اإلسالم اخلالص"أصولية فائقة والعودة إىل 

وقد سافر األساتذة النقشبنديني من آسيا الوسطى إىل مكة والقاهرة وتركيا وبالد فارس، ينشرون النهضـة  
وقد استطاع ابن الشاه ويل اهللا، الشاه عبد العزيز، أن جيمع حوله شبكة من التالميـذ مبـا يف   . الصوفية الباطنية

وبدًءا من املراكز اهلندية . ١٨٠٩، الذي زار اهلند عام )١٨٢٦-١٧٧٥(البغدادي  ذلك الشيخ الكردي خالد
إسالميا ممزوجـا برهـاب   " انقاًء"اليت حكمها مكتب املستعمرات الربيطاين، أحدثت الصوفية الشرقية انتفاضة 

حيمـي  "أن كـ المية بعض األوامر اإلسـ بوقد طالب . األجانب، يعترب كل التأثريات اخلارجية حمالًً للشك والشر
ومن بني احلركات الـيت نشـأت خـالل تلـك     ". املسلمون أنفسهم من توغل التقاليد الفارسية والعادات اهلندية

الفترة احلركة الوهابية املتطرفة يف شبه اجلزيرة العربية، والطائفة اليت ظهرت يف مشال إفريقيا، واليت حتمل اسم 
  . اوالكائن مقرها يف ليبي" أخوية السنوسي"



 

 

   

، كان األفغاين حامل اللواء األساسي للحركة األصـولية الـيت عانقـت    ١٨٩٧حىت وفاته يف  ١٨٥٧ومنذ 
  .الصوفيني والبهائيني واملاسونيني األحرار

وطوال مسريته الوظيفة اليت امتـدت أربعـني عامـا كعميـل للمخـابرات الربيطانيـة، كـان األفغـاين يتلقـى          
. صني يف العلوم اإلسالمية والطائفية، ويلفريـد سـكاوين بلنـت وإدوارد ج   توجيهات على يد اثنني من املتخص

لقد كان براون أحد كبار املستشرقني الربيطانيني يف القرن التاسع عشر، وكـان مـن تالميـذه يف قسـم     . براون
زيرة املستشرقني يف جامعة كمربيدج، هاري سان جون فيليب الشاب، أخصائي املخابرات الربيطانية يف شبه اجل

  .العربية، ووالد كيم فيليب، العميل الثالثي للمخابرات الربيطانية األجنبية
، ومـن  "مناهضـا لالسـتعمار  "لورنس، رسم براون لنفسه مكانة مدروسة بوصفه . إ. وعلى ج فيليب وت

وحـات  وقد زعـم تعاطفـه مـع طم   . مث كان يعرب بشكل علين عن انتقاده للسياسات الربيطانية جتاه مستعمراا
وكـان  ". واألسرار املقدسة للشرق"وقد اعترف طائفي متخصص بولعه بالباطنية الشرقية . حركات االستقالل

ختصصه دراسة الصوفية والطائفة البهائية، وهو اهتمام كانت شرارته عمل واضع أيدلوجيات يسوعي فرنسـي  
  .متعصب هو جوزيف دي جوبينو

ا أظهر حبا فرنسيا للربيطانيني، وكان عمله كان جوبينو دبلوماسيوخباصة كتابـه الفلسـفة يف آسـيا     –ا قوي
. هو مصدر اإلهلام للمكاسب الطائفية لشخصيات مثل رئيس الوزراء الربيطـاين بنيـامني ديزرائيلـي    -الوسطى

لقــد قامــت املخــابرات الربيطانيــة بتعــيني جوبينــو يف سويســرا مث أُرســل الحقًــا إىل إيــران يف وزارة اخلارجيــة 
وهناك قضى معظم وقته يف مدينة شرياز يف جنوب إيران، وهـي املدينـة الـيت ظهـرت فيهـا الطائفـة       . الفرنسية

وكان شغل جوبينو الشاغل هو إقامة شراكة عمل بني األجناس اآلرية والسـامية، مبـا يف   . البهائية للمرة األوىل
واحـدا مـن اآلبـاء األوائـل للحركـة النازيـة        الحقًا، صار. (ذلك الفارسيني الذين يزعم أم من اجلنس اآلري

بـراون بكـل إجـالل كيـف     . ج. وبعد ذلك بسنوات، وصف إ"). العلوم العنصرية"بدافع من مناصرته لفكرة 
  :علم للمرة األوىل بأعمال جوبينو

يف يوم من األيام منذ سبع سنوات ، كنت أحبث يف كتب مكتبة جامعة كمربيدج عن مادة علمية جديدة "
الـدين والفلسـفة   "ابة موضوع عن الفلسفة الصوفية، عندما حملت عيناي عنوان كتاب الكونت دي جوبينو لكت

فأخـذت الكتـاب، وألقيـت نظـرة عليـه الكتشـاف مـا إذا كـان يضـم أي موضـوع عـن            ". يف آسيا الوسطى
سطحية األوىل كما أوضحت يل نظريت ال. الصوفية، فوجدت فصالً قصريا خمصصا هلم، أخذته معي إىل غرفيت

  "...أن قدرا معقوالً كبريا من الكتاب قد تناول موضوع البهائيني
غري أنه عندما حتولت من هذا الفصل احملـزن إىل ذلـك القسـم مـن الكتـاب الـذي       : " ويواصل حديثه قائالً

ن الوصـف  وبالنسـبة ألي شـخص قـرأ هـذه التحفـة الرائعـة مـ       . ايتناول الطائفة البهائية، اختلفت القضية متام
لطاملا حتمست لزيارة بالد فارس، وخباصة . لست يف حاجة إىل وصف التأثري الذي أحدثته يف نفسي...التارخيي



  

 

   

لقد متنيت اآلن رؤيتها ألا كانت حمل ميالد املـرزا  . شرياز، إال أن هذه الرغبة قد ازدادت اآلن بدرجة كبرية
  ).مؤسس البهائية(علي حممد الباب 

ار براون بالفعل بالد فارس، ولعله صار السلطة العاملية املفوضـة ـذه الـبالد، ومـن مث     ، ز١٨٨٧ويف عام 
وكـان املـرزا حممـد البـاقر، أحـد الشـركاء       ". عام بني الفارسـيني "و" الثورة الفارسية"كتب كتابه الكالسيكي 

شـيعي نـاجح   "صف البـاقر بأنـه   وقد و. األفغان يف الطائفة البهائية الفارسية، هو من علَّم براون اللغة الفارسية
يوضع تفاصيل نظام ديـين خـاص بـه    "والذي استكمل رحالته " وحممدي ودرويش ومسيحي وملحد ويهودي

  ".املسيحية اإلسالمية"أطلق عليه اسم 
مت ضم الباقر إىل الدائرة العليا لصفوة بالد فارس وآسيا الوسطى، اليت صارت األعضاء املؤسسني للحركـة  

بلنت، وهو عضو آخر يف مدرسة املستشرقني الربيطانية،والذي كلفه . امة اليت دشنها ويلفريد ساإلسالمية الع
أما القوة احملركة للحركـة  . بالد فارس والشرق األوسط" معاقل"اجلناح املاسوين االسكتلندي مسؤولية تنظيم 

  .فكان مجال الدين األفغاين
. ، عندما تقلد منصبا يف جملس التعليم يف اسطنبول، تركيا١٨٧٠بدأت املسرية الوظيفية اجلادة لألفغاين يف 

وقبل ذلك كان األفغاين قـد عمـل يف سياسـة آسـيا الوسـطى، وشـغل منصـب رئـيس وزراء أفغانسـتان عـام           
، حيث حافظ على عالقات وثيقة مع الطائفة البهائية، واملاسونيني الربيطانيني وبعض الصوفيني املقيمني ١٨٦٦
وخـالل األيـام الـيت قضـاها يف     . ، ذهب إىل اهلنـد، ومـن هنـاك سـافر إىل اسـطنبول     ١٨٦٩ام ويف ع. يف اهلند

وبعد فترة وجيزة، مت نفيه . تركيا، كان األفغاين مكروها للغاية من رجال الدين يف املؤسسات اإلسالمية هناك
قت احلكومة التركية كذلك قبل ذلك بعامني فقط، أل(من تركيا لوعظه مببادئ اعتربها العلماء معادية لإلسالم 

وذهب األفغاين، الـذي أجـرب علـى مغـادرة اسـطنبول إىل القـاهرة، حيـث        . القبض على قيادة الطائفة البهائية
  .)مكث فيها تسع سنوات

 ىية أي شخص سـوى رئـيس الـوزراء مصـطف    ،  مل يكن األفغاين يف رعا١٨٧١ومع بدايته يف القاهرة عام 
نبول، والذي حرص على أن حيظى براتـب نقـدي كـبري وأن يمـنح منصـبا يف      رياض باشا، الذي قابله يف اسط
وبعد استفادته مـن جتربتـه يف اسـطنبول، ومـع حتـذير رعاتـه الربيطـانيني لـه         . جامعة األزهر اإلسالمية الشهرية

د دمـن عـ  كان يزيـد سـرا   وباهلدوء، التزم األفغاين طوال سبع سنوات باألصولية اإلسالمية يف تعاليمه العامة، 
، ترك األفغاين األزهر وانتقل إىل احلي اليهودي يف القاهرة، حيث بـدأ التنظـيم   ١٨٧٨ويف عام . أتباع طائفته

  .السياسي العلين
ومبسـاعدة ريـاض باشـا وسـفارة لنـدن يف القـاهرة، أعـاد        . أعلن األفغاين تأسيس اجلمعية املاسونية العربية

وبدأ . للماسونيني األحرار يف القاهرة" املعاقل الشرقية الكربى"و" دياملذهب االسكتلن"األفغاين تنظيم مجاعيت 
  .جيمع حوله شبكة من األفراد من العديد من الدول اإلسالمية، وخباصة سوريا وتركيا وبالد فارس



 

 

   

وكان حواريه املخلص، حممد عبده، الـذي  . وبني أتباعه، حظي األفغاين على تفان تام يشبه عبادة األوثان
  .بفترة، ووضع قاعدة جلماعة اإلخوان املسلمني اليت أسسها حسن البنا قاهرة بعد األفغاينغادر ال

رغم أين وجدت نفسـي يف هـذه   : "وصف حممد عبده لقاءه باألفغاين" رسالة اإلهلامات الصوفية"يف كتابه 
ألفغاين، الـذي مل يـزل   الدولة، إال أن وصول احلكيم املطلق، ذو احلقيقة املتجسدة، سيدنا اجلليل مجال الدين ا

وال شـك أن   ".يقطف مثار العلوم، وجيعل مشس احلقائق تشرق علينا، فتضيء لنا الطريق يف أعقـد املشـكالت  
  .إمنا هي حكر على الصوفية الباطنية" احلقيقة املتجسدة"و" احلكيم املطلق"هذه األلفاظ 

الجتماعات التأسيسية للعديد من اجلمعيـات  وعندما كان األفغاين ال يزال يف القاهرة، اشترك األفغاين يف ا
 يف اإلسـكندرية، تلقـى إطـراًء علـى رؤيتـه      نيويف خطابـه أمـام املسـيحيني السـوري    . السرية يف الشرق األوسط

وتواردت األنباء أن خطابه كان مصـدر إهلـام هلـذه الفئـة لدرجـة أـا دعـت املسـلمني         . ملستقبل العامل العريب
وكانت هذه اجلمعية الـيت اسـتمرت لفتـرة    ". مصر الفتاة"أسيس حركة تعرف باسم املصريني والسوريني إىل ت

طويلة يف القرن العشرين، منظمة نازية مبكرة من القوميني املصريني املتعصبني، الذين خضعوا طـويال لسـيطرة   
أطلق عليها  وكذلك اشترك األفغاين يف إنشاء طائفة ماسونية أخرى،. اجلناح االسكتلندي للماسونيني األحرار

على احلكم لفترة وجيزة مـن اإلمرباطوريـة    ١٩٠٨، وهي اجلمعية الباطنية اليت استولت عام "األتراك الشباب"
أما اجلولة الثالثة من عمل األفغاين يف مصر فكانت تأسيس اجلمعيات القومية السرية السورية، وقـد  . العثمانية

  .كانت إحداها مشروعا للمخابرات الربيطانية
عصـابات  "مـن  " مجعية سـرية "، مت نفيه من مصر بوثيقة رمسية من الدولة، امته بتشكيل ١٨٧٩ عام ويف
، نظمـت حركـة   ١٨٨٢لكن هذا األمر جاء متأخرا، ففي عام ". إفساد الدين ونظام احلكم"دف " الشباب

يوي الربيطاين الذي قام بنفي األفغاين التمرد الطائفي العريب يف مصر، الذي كان عامالً مثريا للثورة ضد اخلد
ففـي مصـر علـى األقـل، حقـق      . وكانت الثورة هي الذريعة للغزو الربيطاين املسلح واحـتالل مصـر  . األفغاين

  .األفغاين جناحا
وبتمويـل مـن الربيطـانيني    . ومن مصر، ذهب األفغاين إىل اهلند وقضى ا فترة وجيزة، مث رحل إىل أوروبا

، وهـو االسـم   "العروة الـوثقى "حيفة ناطقة بالفرنسية وصحيفة بالعربية أطلق عليها يف مصر، أنشأ األفغاين ص
وكانت العروة الوثقى هـي اإلرهـاص املباشـر    . ١٨٨٣ذاته الذي كانت حتمله املنظمة السرية اليت أسسها عام 

  .حبركة اإلخوان املسلمني
توحيد املسلمني وإفاقتهم "ألفغاين يف لقد كانت أول منظمة إسالمية عامة فعلية، ومتثل هدفها، كما ذكر ا

وضـمت دائـرة    ".من سبام وتعريفهم باألخطار اليت حتيط م وتوجيههم إىل سـبل مواجهـة تلـك األخطـار    
معارف األفغاين الباريسيني مصريني وهنود وأتراك وسوريني وأشخاصا من مشال إفريقيا، باإلضافة إىل العديـد  

لكن سرعان ما " أم القرى"أتباع األفغاين يف مكة منظمة أخرى حتمل اسم  كما أسس! من املسيحيني واليهود
  .مت قمعها



  

 

   

  :ومن بني شركاء األفغاين يف باريس، ميكننا أن نلمح
مالكام خان، وهو مسيحي أرميين حتول إىل اإلسالم الشيعي، وأصبح سفيع بالد فارس يف لندن خالل فترة 

يعقوب خان، والد مالكام خان، مؤسس املذهب االسـكتلندي مـن   وكان . الثمانينات من القرن التاسع عشر
  .املاسونيني األحرار يف فارس، والشريك املقرب للسيد بلنت

بـراون اللغـة الفارسـية، والـذي اختـرع      . ج. املرزا حممد الباقر، وهو ماسوين حر آخر، وهو الذي علـم إ 
  ".املسيحية اإلسالمية"

ي من مشال بالد الرافـدين، حتـول إىل اإلسـالم وصـار املستشـار      القس لويس صابوجني، وهو قس كاثوليك
  .الشخصي للسيد ويلفريد بلنت

أديب إسحاق، وهو ماسوين حر مسيحي سوري، كان كاتبا ومناهضا راديكاليا لتدخل رجـال الـدين يف   
  .احلياة العامة، والذي أدان يف أعماله رجال الدين الكاثوليك واملارونيني

دي مصري، وهو الذي علم األفغاين اللغة الفرنسية، وأسس صـحيفة مكرسـة للمبـدأ    جيمس صنوع، يهو
  .الواحد" دين اإلنسانية"القائل حبتمية دخول كل األديان يف 

  .وقد جتمع العديد من البهائيني الفرس حتت مظلة األفغاين، بعد طرده من الشرق األوسط
هو أن نذرا يسريا منهم كانوا حىت مسـلمني، وكـان   ولعل ما يصدم حىت املراقب العادي يف هذه اموعة 

لقد بدوا بالكاد جمموعة األشـخاص املناسـبني خللـق    ". الدين العاملي"لكل واحد منهم خلفية اشتراك يف حركة 
" بوحدة األديان الثالثـة "أما األفغاين، الذي مل تكن تأكيداته املتكررة بإميانه اخلاص . احلركة اإلسالمية الشاملة

ية اجلنون الطائفي الذي ميثل البهائية، سوى آراء مسلم متعصب، أخذ يطنطن بنغمـة خمتلفـة يف صـفحات    وبق
، )املخلـص اإلسـالمي  (خنق صوت املهدي "لقد ذكر األفغاين أنه ال ميكن إلجنلترا أن تأمل يف . العروة الوثقى

رب املقدسة، الذي يصدر من فهو الصوت األنقى من بني كل األصوات، إذ أن قوته أكرب حىت من صوت احل
                          ".كل األفواه املسلمة

هل ترى إجنلترا يف نفسها القدرة على خنق هذا الصـوت قبـل أن جتعـل نفسـها     : " وواصل األفغاين حديثه
مسموعة يف كل الشرق، بدًءا من جبال اهليمااليا حىت دوالغري، ومن الشمال إىل اجلنوب ، وأن تتحدث مـع  
مسلمي أفغانستان والسند واهلند، معلنة بفخر جميء املخلص الذي ينتظره كل ابـن مـن أبنـاء اإلسـالم بفـارغ      

  ".املهدي، املهدي، املهدي. الصرب
ار األفغاين صوت صفعلى الفور، . لقد كان تأثري العروة الوثيق هائالً يف نطاقه، رغم كونه موجزا يف مدته

دأت مئات الطوائف املختلفة اليت كانت من قبل متناثرة يف أحناء العامل اإلسالمي وب. احلركة اإلسالمية الشاملة
وها قد ازدهرت اجلمعيـات السـرية يف سـوريا ومصـر وتركيـا      . دون قائد، يف االحتاد سويا حتت لواء األفغاين



 

 

   

ا مـن حركـة   وبالد فارس واهلند، ومل تعد منعزلة كما كانت من قبل، بل صارت على دراية بأا كانت جـزءً 
ورغم أن األفغاين  استهجن الربيطانيني عالنية يف كل كلمة خترج من فمه تقريبا، إال أنه كان عميالً . موحدة

  .مكتمالً للربيطانيني، استخدم لندن إلبعاد األذى عن كل الطوائف اإلسالمية املتطرفة تقريبا
لقـد ذهبـت إىل أوروبـا ودرسـت     : "قـائالً يف خطابه املوجه إىل ويلفريد بلنت، وصف ماكام خان طريقتـه  

هناك األنظمة الدينية واالجتماعية والسياسية للغرب، وتعلمت روح خمتلف طوائـف املسـيحية وكيفيـة تنظـيم     
اجلمعيات السرية واملاسونية احلرة، وتوصلت إىل خطة تشمل احلكمة السياسـية ألوروبـا مـع احلكمـة الدينيـة      

 املُجدي حماولة إعادة منذجة بالد فارس يف صيغ أوروبية، وقـررت أن أكسـو   وأنا أعلم أنه كان من غري. آلسيا
إعـادة  "ويف غضون أعوام قليلة، حدثت  ".إصالحايت اجلوهرية عباءة متكن قومي من فهمها، وهي عباءة الدين

  .١٩٧٩-١٩٧٨وهي نسخة متطابقة مع ثورة . ١٩٠٥بالد فارس باندالع العنف يف ثورة " منذجة
، سافر األفغاين إىل روسيا مث إىل بالد فارس، حيث طلب منه الشاه ناصر الدين أن يصبح ١٨٨٥ويف عام 

لقد ظل ناصر الدين حيكم إيران ملدة أربعني عاما، ومل يكن من املمكن أال يطلب من األفغـاين  . رئيسا للوزراء
وهـرب  . فغـاين مبغـادرة الـبالد   ، أمر األ١٨٩٠وبعد عام واحد، يف . ذلك يف ظل الدعم املقدم من الربيطانيني

وهناك قام األفغاين، بالتعاون مع مالكام خان الذي استقال أخريا من منصبه . القائد اإلسالمي الشامل إىل لندن
وام . ١٨٩١كسفري لبالد فارس يف لندن، بتنظيم خطة سياسية لزعزعة االستقرار يف بالد فارس، بدأت عام 

وذات مـرة قـام   . لـك الفارسـي  ملال الدين، وأثاروا الراديكالية الشيعية علـى ا األفغاين وخان الشاه بتصفية رج
حلركته، واإلشارة ضمنيا إىل أنه مـن  " الطبيعة اإلسالمية"األفغاين بالتوقيع بامسه، سيد احلسيين، للتأكيد على 

ين، غـري أن  وقـد أبـدى الشـاه للربيطـانيني عـدة مـرات اعتراضـه علـى أنشـطة األفغـا          ! آل بيت الـنيب  منتسيب
، قـام أحـد   ١٨٩٥وأخـريا يف عـام   . الربيطانيني ذكروا أنه ال ميكنهم السيطرة على تصـرفات شـخص اخلاصـة   

  .املقربني لألفغاين باغتيال الشاه ناصر الدين
إذ يروى أنه خالل زيارته للندن . لقد كان األفغاين صرحيا ذات مرة يف ذكر عالقته باإلمرباطورية الربيطانية

إذا كانت لندن ستنسحب من السودان، حيث يقاتل املتمـردون  : ، قدم مقترحا مذهالً للربيطانيني١٨٨٤عام 
يف وادي النيل االحتالل الربيطاين، فإن األفغاين قد يرتب ملعاهدة عسكرية برعاية بريطانية مـع تركيـا وبـالد    

  !فارس وأفغانستان، ضد روسيا
بـل  . ركة اليت أسسها حتـت شـعار اإلسـالمية الشـاملة مل متـت     ، تويف األفغاين، غري أن احل١٨٩٧ويف عام 

  .استمرت يف االنتشار كوباء طوال القرن التايل
ر، وتأسـيس مجاعـة اإلخـوان    ـولنعرف كيف ضربت هذه احلركة جبـذورها، جيـب أن نعـود اآلن إىل مصـ    

  .املسلمني
  



    

  
  
  
  
  
  
  
  

  .زبيغنيو برجينسكي يف رحلة إىل باكستان القتراح حتالف عسكري مع نظام ضياء: ١٩٨٠مارس 

  

 
 
 
 

  
  
  
  

األصـوليني  "مروحية عسكرية باكستانية حتلق فوق السفارة األمريكية اليت أحرقتها ثلة من : ١٩٧٩نوفمرب 
  .بتحريض خفي من حكومة ضياء" اإلسالميني

 

 



    

  
  تحدةخيانة يف الواليات امل

  
  
  

  
  
  
  
  

 
  
  
  

بيلي كارتر أثناء تعلم االستراتيجية من أحد مسـؤويل نظـام القـذايف يف ليبيـا، وهـي دولـة أخـرى شـهدت         
  .١٩٧٩إحراق السفارة األمريكية أواخر العام 

 

 



    

  
  

  
  
  
  
  
  

  

 –مكتب البحرية األمريكية يف مبىن البحوث البحرية يف واشنطن دي سي، حيث مكث جاسوس اخلميين 
  .يف جممع املكاتب مدة أشهر بعد اإليقاع بالرهائن –نت سيافاش ستوده الكاب

 
 

  
  
  
  
  
  

  

قائـد عمليـات وزارة    –واجهة توكيل السـجاد يف العاصـمة واشـنطن دي سـي لصـاحبه بـاهرام ناهيـديان        
وجـه  ان حكم اخلميين، وهـو كـذلك م  يف الواليات املتحدة إب) سافاما(االستخبارات واألمن الوطين اإليرانية 

  .التابعة للخميين" فرق االغتياالت"اجلاسوس ستوده و

 

 



    

  
  خيانة يف الواليات املتحدة

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ذراع مجاعة اإلخوان املسلمني يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة، أثنـاء عقـده      " ... احتاد الطالب املسلمني"
الحتـاد مـن أولـه آلخـره مـن اجلماعـة يف       يدار هذا ا. ١٩٨٠مؤمترا وطنيا يف ميامي، أوهايو، خالل شهر مايو 

  .اخلارج، أما متويله فيأيت من إيران عرب شبكات باهرام ناهيديان

 



    

  

  
  
  
  
  
  
  
  

زيارة إىل املركز النووي يف جامعة طهـران مـن خـبري تـابع للوكالـة      . دخول العصر النووي: ١٩٦٨إيران، 
  .الدولية للطاقة الذرية

   إيرانيف) زعيم اخلمري روج" (بول بوت"نظري 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
ــران،  مـــــدمنو : ١٩٨٠إيـــ

فاقــت  . اهلريويــن يف طهــران 
إيران وباكستان يف عام واحد 
ــي   ــرق آس ــوب ش ــة جن ا منطق

جمتمعــة ليصــريا أكــرب مصــدر  
 .لألفيون يف العامل



    

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .بالقرب من السفارة األمريكية) جيلدون أنفسهم(عباد مهتاجون يطبرون : ١٩٧٩إيران، 
  

  

 

 

ــران،  ــة : ١٩٨٠إيـــ املنظومـــ
عـودة   –االجتماعية للخمـيين  

ــوم  ــدم"إىل مفه ــرن " اهل يف الق
  .الثاين عشر وفق فكر الغزايل

  
  



    

  

  ...اخلونة املتطرفون 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ــة   ــويس مــن جامع ــارد ل برن
خمطــط "برينســتون، مؤلــف 

ــ ــيم دول الشــــ رق ـتقســــ
  األوسط

 

 

 

ــك يف   ــارد فولــ ريتشــ
ــنظم  برينســـــتون؛ مـــ
ومناصـــــر أساســـــي  
ــران   ــيين يف إيــ للخمــ

  والواليات املتحدة

رامـــزي كـــالرك، حلقـــة 
الوصــــل بــــني كــــارتر   
واخلميين قبل سقوط الشاه 

  وبعده
 



    

  
  "املؤسسيون"واخلونة ... 

  

 

اجلنــــرال األمريكــــي طيــــار 
روبروت إي هيوزر، مبعـوث  
حلف الناتو الذي المه الكـثري  
من اإليرانيون الحقًا إلضـعافه  

  .موقف بالشاه

 

ــس  جـــورج بـــول عضـــو جملـ
العالقات اخلارجية الذي تـوىل  
تنســيق اجلانــب السياســي مــن 

علـى  " التحول صـوب احليـاد  "
 . يد هيوزر



    

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  العمالء الربيطانيون

 
  
  
  
  
  
  
  

  .١٩٣٢يف كمربيدج عام " الطليعة"جمانني : بلنت تالميذ                       

 
  

 

بلنــت، قــيم علــى    آنتــوين 
فنــــون يف خدمــــة جاللــــة ال

امللكـــة، ومنظّـــر للثـــورات    
الكهنوتية، ويف بعض األحيان 

  ".جاسوس سوفيييت"
 

 



    

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فيليب، الـذي  " كيم"إتش إيه آر 
من كمربيـدج عـام    بلنتجنده 
ــدس ١٩٣٢ ــو اآلن مهنــ ، وهــ

سياســة الشــرق األوســط لــدى  
ــوفيييت  ــابرات السـ ــاز املخـ   جهـ

 )كيه جي يب( 
  

 

ــدرخ املــؤ   تــوينيب،  أرنول
ــابرات    ــدى املخـ ــر لـ مفكـ
الربيطانية، من أذناب بلنت 

  .وفيليب وآخرين

 

 



    

  

  أعداء تارخييون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

كمــــال أتــــاتورك، الــــوطين 
ــس  ــةمؤس التركيــة  اجلمهوري

الـذي تأسـس تنظـيم اإلخــوان    
  .املسلمني ملواجهة تأثريه الكبري

 

ــوان  ــن   اإلخـ ــلمون رهـ املسـ
بعـد حماولـة     االعتقال يف مصر

اغتيال الـرئيس املصـري مجـال    
  .١٩٥٤عبد الناصر يف 



    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
؛ ورئـيس الـوزراء   )يسـار (عامل البيئة املدرب أمريكيا إبراهيم يزدي : يف الوقت احلايل" األصولية اإلسالمية"

  ).ميني(اإليراين املتعصب رجائي 

 
 

املستعرب الربيطاين إتش ست  
) ليبفي" كيم"والد (جون فيليب 

ــر مجــل يف الصــحراء    ــى ظه عل
  .١٩١٧العربية، 

 
  

 



     

 
- - 
 

  

بدأ السادة املهندمون يف التوافد إىل قاعة االجتماعات واحدا تلو اآلخر، وأخذ كل منهم مقعده وبدأ ينفث 
ويف اخلارج كان هواء لندن يبعث أوىل نسماته . دخان غليونه أو يقلب أوراقه يف انتظار باقي أعضاء االجتماع

، وكانت إجنلترا خرجت منتصرة من ذلك احلدث املشـئوم،  ١٩١٨من أكتوبر عام  ٢٩يف كان ذلك : الباردة
وكـان أول مـن دخـل إىل    . واآلن، هناك أمور ملحة ينبغي االلتفات هلـا . الذي أُطلق عليه اسم احلرب الكربى

يدة يف اجتماع الغرفة اللورد كارزون، وزير اخلارجية االستعماري، الذي تعد معلوماته عن الشرق األوسط مف
مث تاله األرستقراطي روبرت سيسيل، اليت تشري مشـيته إىل إدراكـه ملـدى هيمنـة عائلتـه املسـتمرة ملـدة        . اليوم

عام على السياسة اإلجنليزية؛ مث تبعه سريعا ابن عمه، آرثر لـورد بلفـور، ووزيـر دفـاع جنـوب إفريقيـا        ٣٠٠
ون اهلند واليهودي الوحيـد يف الغرفـة؛ ومـارك سـايكس،     اجلنرال مساتس، وإدوين مونتاج وزير اخلارجية لشؤ

  .ويف اية املوكب جاء وفد مبهر من املخابرات العسكرية. عبقري الشرق األوسط يف مكتب اخلارجية
ما الذي ينبغي فعله بشأن ذلك االتفاق البائس الذي يبدو الفرنسيون راغـبني  : "حتدث لورد كارزون أوالً 

 ١٩١٦بيكو، الذي مت االتفاق عليه سرا عـام  -كان كارزون يتحدث عن اتفاق سايكسبشدة يف االلتزام به؟ 
على أن ب فرنسا  -طبقًا ألكثر بنود االتفاق مدعاة لندمها -بني لندن وباريس، والذي مبوجبه وافقت لندن 

  . سوريا ولبنان بنهاية احلرب
تقراطية، إال أنـه مل يرتعـج مـن اموعـة     ورغم أنه ليس مـن الطبقـة األرسـ   . إ لورنس إىل الغرفة. يدخل ت

الرائعة من النـبالء الربيطـانيني اـتمعني هنـاك، إذ مت تـدريب لـورنس علـى يـد األرسـتقراطيني ولطاملـا عمـل            
الدراسات الكالسيكية يف جامعة أكسفورد، والتدريب الشخصـي يف املخـابرات علـى يـد دكتـور      : لصاحلهم

لقـد كـان هـذا    . اآلثار واملستشرق وأمني متحف أمشولني يف أكسـفورد  ديفيد جورج هوجارث، املؤلف وعامل
منذ سنوات طويلة؛ ومنذ احلرب، رشح هوجارث لرئاسة املكتب العريب الراقي التابع للمخابرات الربيطانية يف 

 واآلن جاء لورنس من القاهرة ليفسر للسادة اتمعني اسـتراتيجيته . القاهرة، حيث طوي لورنس حتت جناحه
  .للتعامل مع الفرنسيني

يعتقد كارزون أن لورنس ما هو إال هاوٍ، ومن مث قرر سيسيل وكارزون وبقية احلضور تعيني أرنولد تونييب 
لرئاسة قوة العمل اخلاصة املكلفة باإلشراف على ما تقوم به بريطانيا من تفكيك لإلمرباطورية العثمانية، غري أن 

وسيعمل إىل جوار تونييب وينستون تشرشل، الذي يعتقد كارزون بقدر . زا حمرياالتصرفات الفرنسية متثل حاليا لغ
، فلعله كان أفضل ضابط "العرب"أما بالنسبة للورنس . من االنزعاج، أنه جعل الشرق األوسط إقطاعه اخلاص



    

ضابطًا ميدانيا، ومع خمابرات ميداين يف جهاز اخلدم السرية لربيطانيا يف السنوات العديدة املاضية، لكنه ال يزال 
  .براون ذا. وسيسعد لورد كرومر العامل يف مصر وإ ج. هذا، يرى كارزون أن ما يقوله الرجل منطقي

لو كـان مـن املقـدر لسـلطان تركيـا أن خيتفـي، فـإن اخلالفـة سـتؤول بإمجـاع           "براون يقول . إ. وكان ت
تبدو أنشطة حسني مفيدة : "مث تنحنح وقال". مكة املسلمني إىل عائلة النيب، واليت ميثلها حاليا حسني، شريف

لنا، ألا تتماشى مع أهدافنا القريبة، املتمثلة يف تفكيك الكتلة اإلسالمية والقضاء على اإلمرباطورية العثمانية، 
وإذا مت . وألن الدول اليت سيؤسسها خلالفة دولة األتراك ستكون غري مضرة لنا، كمـا كانـت تركيـا مـن قبـل     

مع الدول العربية بالشكل املناسب، ستظل يف حالة من التفتت السياسي، حبيث متثل نسيجا من املراكز  التعامل
  ."غري قادرة على الترابط، ولكنها ستظل مستعدة دوما لالندماج ضد أي قوة خارجيةالالرئيسية الغيورة 

علـى أن تجـرى مناقشـات مـع     اختذ الس قرارا مؤقتا بدعم خطة لورنس ولو بصفة جزئيـة علـى األقـل،    
وعـادة ال ختضـع توصـيات املكتـب العـريب الـذي يـديره لـورنس         . وانتهى االجتماع. أعضاء املائدة املستديرة

فباسـتبعاد تركيـا   . للمناقشة من جانب حكومة جاللة امللكة، وتبدو هذه اخلطة حتديدا مقبولـة بشـكل خـاص   
ة القائمة، واملمثلة يف منصب اخلليفة املهيمن على السلطة منـذ  والقضاء على السلطة اإلسالمية املركزية الوحيد

وهم أصحاب تأثري ضعيف يف تركيا على أية  –قرون، فلن يكون هناك أي احتمال أن حيظى األملان أو الروس 
وبـنفس املنطـق، فـإن القبائـل العربيـة يف احلجـاز، املواليـة        . بالسيطرة على اآللية السياسية للمسـلمني  –حال 
ومع سيطرة املخابرات الربيطانية على اخلالفة اجلديدة، . ني، ما هي إال إقطاعيات للمكتب العريب يف لندنحلس

  .سيكون العامل اإلسالمي فعليا حتت توجيه املكيني املوالني لربيطانيا
  . ومن مث يولد التحالف اجلغرايف السياسي لربيطانيا العظمى مع األصولية اإلسالمية

وقطعا حتولت القاهرة خـالل الـثالثني عامـا املاضـية إىل املقـر الفرعـي       . ن األمر ذه السهولةوبالطبع مل يك
وخارج القاهرة، وبتمويل من الذهب الربيطاين، سيطر . اإلقليمي للمخابرات الربيطانية، وكانت عملية معقدة

كان كل ما احتاجه هو التمركـز  و. املكتب العريب على جمموعة كبرية خمتلفة من احلركات األصولية اإلسالمية
النهائي لتوفري قدر أفضل من التنسيق للتغيريات التكتيكية يف سياسة اإلمرباطورية الربيطانية، غـري أنـه مت وضـع    

  .أساس ال يقدر بثمن
  .ولنأخذ على سبيل املثال أخوية السنوسي

 معاقل للتأثري الربيطاين تزيد من كتب العريبفعن طريق أخوية السنوسي، الكائن مقرها يف القاهرة، أنشأ امل
  .رقعة أعمق حاالت التخلف املوجودة يف وسط إفريقيا

كان حممد بن علي السنوسي اخلطايب اإلدريسي احلسين هو مؤسس النظام السنوسي لإلخوان، وقد ولد يف 
ن يف فاس يف املغرب، ودرس السنوسي يف جامعة القريوا. مكان ما يف اجلزائر يف الثمانيات من القرن الثامن عشر



     

، انتقل لتأسيس مجعية سرية من الباطنية الصوفية يف الصحراء الكربى، على غرار منوذج التعاليم ١٨٢٩ويف عام 
، وانتشرت تدرجييا يف تونس وطرابلس وبرقة "الوحدة اإلسالمية"وكان شعار احلركة . القدمية للرهبان املسيحيني

ويف غضون سنوات قليلة، سافر السنوسي إىل مكة "). ليبيا"لتكونا دولة احتدت طرابلس وبرقة  ١٩٥١يف عام (
  ".أخوية السنوسي"ويف هذه الرحلة، استطاع السنوسي ورفاقه تأسيس . يف شبه اجلزيرة العربية

ورغم أن من الواضح أن نشأا كانت يف مشال إفريقيا، كان هناك قدر كبري مشترك بني احلركة السنوسية 
وكان كال مـن احلركـة   . وهي احلركة الوهابية: صولية مماثلة جتمع األنصار يف شبه اجلزيرة العربيةوبني طائفة أ

  .السنوسية والوهابية يعكس تأثري التيارات الباطنية الصوفية األصولية املتدفقة حينئذ من اهلند الربيطانية
رباطوريـة العثمانيـة بغـزو ليبيـا     وكرد فعل على ذلك، قامت اإلم. ، غزا الفرنسيون اجلزائر١٨٣٠ويف عام 

وعاد السنوسي من شبه اجلزيرة العربية واليمن، اليت صار لـه فيهـا فـرع لألخويـة، إىل مشـال إفريقيـا       . مجددا
غري أن الفرنسيني، الذين بدا أم يؤمنون بأن السنوسي ميثل حمرضا خطريا لصـاحل الربيطـانيني،   . باجتاه اجلزائر

ومـن مث، علـى   . زائر، وأُجرب على التوقف يف ليبيا، حيـث أسـس مقـره الرئيسـي يف برقـة     أعاقوا دخوله إىل اجل
ساحل البحر املتوسط بالقرب من مصر، توجه السنوسي إىل الزاوية البيضـاء، الـيت صـارت املـأوى األساسـي      

، نقل مقره الرئيسي جنوبـا إىل واحـة اجلغبـوب يف وسـط الصـحراء، حيـث أسـس        ١٨٥٣ويف عام . للحركة
ويقع هذا املقر يف مكان ناٍء يف طريق التجـارة البـدوي يف الصـحراء القدميـة الـذي      . جامعته اإلسالمية الطائفية

يربط بنغازي إىل مناطق يف إفريقيا الوسطى، مبا يف ذلك مدينة وادي، اليت كان سلطاا حممد الشريف واحدا 
  .قرن التاسع عشرمن احللفاء املكيني القدامى للسنوسي منذ العشرينات من ال

، كان هناك مثانية وثالثني يف برقة، وسبع ١٨٨٢وحبلول عام . ومع مرور السنوات، منت حركة السنوسي
. عشرة زاوية يف مصر، ومثاين عشرة يف طرابلس، باإلضافة إىل زوايا أخرى متنـاثرة يف صـحراء مشـال إفريقيـا    

ويف تصـرفاا، كانـت احلركـة مناهضـة لفرنسـا،      . ماليـني إخـواين   ٣و ١,٥وكان إمجايل أتباعه يتراوح بني 
يف حني رفضت مساعدة املهدي يف السودان، الذي  -وساندت املتمردين يف اجلزائر ضد املستعمرين الفرنسيني

ويف عام . كان يقاتل ضد اجلنرال الربيطاين تشارلز جوردون يف اخلرطوم يف التسعينات من القرن التاسع عشر
ومن هناك، شن السنوسـي  . نوسية مقرها إىل واحة الكفرة يف قلب الصحراء الليبية، نقلت احلركة الس١٨٩٤

وقـد شـن حممـد املهـدي، ابـن      .حربا مستمرة ضد الفرنسيني بـدًءا مـن اجلزائـر وتـونس وحـىت وسـط إفريقيـا       
  .السنوسي، حرب عصابات على الفرنسيني من معسكر عسكري يف حبرية تشاد

لسنوسـي جمـرد مسـاعد بسـيط لعمليـات املخـابرات الربيطانيـة يف العـامل         وحىت هذه الفترة، كانت أخوية ا
وخـالل  . ، قام ويلفريد سكاوين برحلة شاقة إىل واحة السنوسـي يف إفريقيـا  ١٨٩٧غري أنه يف عام . اإلسالمي

، ١٩١٦ويف عـام  . السنوات العشرين التالية، أعطى الربيطانيون قدرا متزايدا من االهتمام باحلركـة السنوسـية  



    

، أُعلـن امللـك إدريـس    ١٩٥١ويف عام . وعقب وفاة حممد املهدي، صار إدريس الشاب قائد أخوية السنوسي
  .األول على ليبيا يف احتفال باألمم املتحدة

وعقب احلرب العاملية األوىل، مت اعتبار أخوية السنوسـي رمسيـا أحـد أصـول املكتـب العـريب الربيطـاين يف        
رئ مـن عمـالء املخـابرات الربيطانيـة إىل طـرابلس للمسـاعدة يف تنظـيم العمـل         القاهرة، ومت إرسال عميل جـ 

وبعد سنوات عديدة، صار أول أمني عام جلامعة . السياسي للحركة، وكان اسم هذا العميل عبد الرمحن عزام
  .الدول العربية اليت ترعاها بريطانيا، عقب احلرب العاملية الثانية

دة من العمليات اليت أشرف عليها املكتب العريب من مركز قيادته الكائن ومل تكن أخوية السنوسي سوى واح
ومن بني كل الدول العربية، كانت مصر هي الدولة الوحيدة اليت احتلتها القوات املسلحة الربيطانية . يف القاهرة

ن بني كل الدول وحكمها معتمد بريطاين، فمصر ذات املوقع املتوسط يف العامل العريب والعدد األكرب من السكا
العربية، وهي تطل منفردة على قناة السويس، اليت تعد شـريان احليـاة لإلمرباطوريـة الربيطانيـة ونقطـة انتقـال       

  ".شرق السويس"قواعدها البحرية يف جبل طارق ومالطة وكريت وقربص يف البحر املتوسط إىل احمليط اهلندي و
مغرمة بتاريخ مصر، وخباصة أسـرار مصـر القدميـة املتمثلـة يف     ولطاملا كانت الطبقة األرستقراطية الربيطانية 

كما كان املذهب االسكتلندي املاسوين احلر مولعا بالطوائف املصرية القدمية ومعبد القدس، . األهرام والفراعنة
زون وبالنسبة لرجال مثـل سيسـل وكـار   . اللذان ميثالن كالمها املذاهب الباطنية للجمعيات املاسونية الربيطانية

  .واللورد كرومر، كان غموض مصر مصدر جذب بالغ القوة
، جعلـت املخـابرات الربيطانيـة ومستشـرقو     ١٨٧٩و ١٨٧١ومنذ إقامة األفغاين يف القاهرة يف الفترة بـني  

وامتلـك األفغـاين نـزالً يسـتقبل وفـود الطـالب       . أكسفورد وكمربيدج من مصر مقرا نشطًا للحركة األفغانية
يني واألصوليني اإلغريق واملسيحيني العرب من لبنـان واإلسـكندرية يف مصـر؛ وقـادة عشـائر      األصوليني السور

الصحراء الليبية والسالطني املسلمني األفارقة، وجنراالت احلرب اللبنانيني املارونيني، وشـيوخ اجلزيـرة العربيـة    
لكـن  . اهولة واجلمعيات السـرية  والباطنيني الصوفيني من بالد فارس وأفغانستان والطوائف اإلسالمية اهلندية

العامل األهم هو أن األفغاين واملخابرات الربيطانية قـد أسـرا روح مصـر، ففـي ظـل القبضـة احلريصـة للـورد         
كرومر، سليل عائلة بارنج املصرفية الشهرية والذي كان لورد مصر قبل احلرب العامليـة األوىل، مت وضـع سـم    

ربيطانية والنهضة الطائفية املصرية للنخبة القومية الناشئة يف مصر، وهـو سـم مل   التعصب اإلسالمي والليربالية ال
  .تتخلص منه األمة املصرية بعد رغم مرور مائة عام بالضبط على ذلك

  .كانت مصر مأوى تلميذ األفغاين النجيب، حممد عبده
هر، اجنـذب حممـد عبـده إىل    ، عندما وصل األفغاين إىل القاهرة لتقلد منصبه يف جامعة األز١٨٧١يف عام  

ورغم أنه ال يزال يف العشرينات من عمره وأصغر سنا بكثري من األفغـاين، أصـبح   . الدائرة املقربة من األفغاين



     

، تبعه حممد عبده إىل ١٨٧٩حممد عبده أقرب املقربني إىل سيده، وعندما أجرب األفغاين على مغادرة مصر عام 
  .لندن وباريس بعد سنوات

ة حممد عبده مبثابة انغماس كامل يف الطائفة الصوفية، إذ كان حممد عبده يصوم ويـدرس طـوال   كانت حيا
وها هو تبىن مذهب الباطنيـة الصـوفية، إذ يرتـدي رداًء    . اليوم، يف حني يقضي الليل يف اإلنشاد وقراءة القرآن

وطبقًا لشهادته اخلاصـة،  . دخشنا ويسري حايف القدمني، بينما عيناه موجهتان لألرض دون أن يتحدث إىل أح
كان يف بعض األحيان يفقـد كـل اتصـاله بـالواقع ويـدخل يف حـاالت مـن النشـوة، إذ يتنقـل يف عـامل خيـايل            

  .ويتحدث مع أرواح أشخاص وافتهم املنية منذ أزمان بعيدة
وبعيدا . نطقويف ظل تأثري األفغاين، بدأ حممد عبده يتخلى عن بعض صفاته الشاذة، وبدأ يناصر العلوم وامل

عن الباطنية الصوفية، بدأ يف استيعاب أعمال أرسطو ورواد اإلمرباطورية الربيطانية، وكـان مغرمـا علـى وجـه     
اخلصوص جبون ستوارت ميل، الذي صـارت مقاالتـه واسـعة االنتشـار بـني قـادة احلركـة اإلسـالمية الشـاملة          

  .األوائل
ه علـى حنـو غـري متوقـع رئيسـا لتحريـر جملـة اجلريـدة         وعقب رحيل األفغاين القسري، مت ترشيح حممد عبد

وما كـان مثـل هـذا    . الرمسية، وهي اجلريدة الرمسية الصادرة عن احلكومة املصرية واخلاضعة للسيطرة الربيطانية
الـيت طُـرد املسـؤول الرمسـي      –لألفغـاين  " باجلمعية السرية"املنصب ليمنح لشخص مثل حممد عبده لوال صلته 

  . وهو بيان ملدى الثقة اليت وضعتها لندن فيه –الدين األفغاين عنها، مجال 
وكان ممن عملوا مع حممد عبده، كمساعد له، سعد زغلول، ذلك الرجل الذي قاد احلركة القومية املصرية 

  !وحزب الوفد بعد احلرب العاملية األوىل
حيـث قضـى بعـض الوقـت يف      ، حلق حممد عبده باألفغاين يف باريس، مث سافر إىل لنـدن، ١٨٨٣ويف عام 

إلقـاء احملاضـرات يف جــامعيت أكسـفورد وكمربيــدج، والتشـاور مــع املسـؤولني الربيطــانيني بشـأن األزمــة يف       
ويف باريس ولندن، كان حممد عبده ذراع األفغاين اليمىن يف تنظيم العروة الـوثقى، وكانـت مهمـة    . السودان

  .ب، يف حني ركز األفغاين على األتراك والفرس واهلنودحممد عبده التعامل مع اتصاالت اجلمعية بني العر
وعندما قام الفرنسيون بقمع جريدة العروة الـوثقى وانفصـل األفغـاين وحممـد عبـده، وسـافر األفغـاين إىل        

ومسـلمي روسـيا   ) سـالف (روسيا، حيث اخـتلط بأصـحاب مـذهب الفوضـى واملـنظمني املناهضـني حلركـة        
الشـهرية، وسـافر حممـد عبـده إىل العـامل      " خطة بارفـاس "ربيطانيني الحقًا يف وغريهم ممن قد سيمثلون منفعة لل

وظل حممد عبده ألعوام عديدة يسافر مستترا بأقنعة عديدة إىل كل أحنـاء العـامل العـريب، مركـزا علـى      . العريب
مـن مبـادئ   ويف كل حمطة، كان ينظم خلية من خاليا اجلمعية السرية ويرسخ مبادئه املسـتقاة  . تونس وبريوت

  .احلركة اإلسالمية الشاملة لألفغاين



    

كان حممد عبده ينادي مبذهب التبسيط، لكنه كان يوضح ألتباعه قدرا كبريا من طبيعـة املسـارات املعاديـة    
وكـان  ". عـامل واحـد  "لألديان اليت يتبعها املذهب االسكتلندي، ومنهجه يف الدعاية لوحدة اجلنس البشـري يف  

وـذه الطريقـة،   . اء الواعدين من تالميذه مع أحد ضباط املخـابرات الربيطانيـة يف لنـدن   حممد عبده يرتب للق
استكشف حممد عبده شبكة أنصار األفغاين بأكملها، اليت مشلت مسيحيني لبنانيني وسوريني، ويهودا يف مصر 

  .ويف أماكن أخرى، وممثلني للعديد من طوائف األقلية واموعات العرقية يف املنطقة
أما اجلانب العلين من مهمة حممد عبده فتمثل على الدوام يف الوعظ مببادئ األصولية اإلسالمية، حيث ذكر 
حممد عبده أنه ليس بإمكان العامل اإلسالمي املفكك واملتـهاوي أن يتقـدم إال بعـد التوحـد جمـددا حتـت حكـم        

اليت كانـت   –المية واملؤسسات الدينية وألقى حممد عبده بالالئمة على خمتلف حكام األمم اإلس. خليفة واحد
يف املأساة اليت حلت بالعامل اإلسالمي على مدار القرون  –يف معظم احلاالت تتلقى متويالت من قادة سياسيني 

  .وكانت مجعياته السرية مكرسة للثورة اإلسالمية. السابقة
إن العـالج النـاجع ألسـقام    : "ثـل ويتضح السر الربيطاين وراء الثورة اإلسالمية يف كتابات حممـد عبـده، م  

الدول اإلسالمية لن يكون يف تعددية الصـحف إذ أن هلـا قـدرا يسـريا مـن التـأثري، وال يف بنـاء املـدارس وفـق          
النموذج األورويب، إذ ميكن استخدام تلك املدارس والعلوم اليت تـدرس فيهـا لتعزيـز التـأثري األجـنيب، وال يف      

عادات األجنبية، إذ أن تلك احملاكاة مل تنجح سوى إمخاد روح الناس وفرض سيطرة التعليم األورويب وحماكاة ال
  ."ومن مث فاحلل الوحيد لتلك األمم هو أن ترجع إىل أحكام دينها. األجانب على تلك الدول

، عاد حممد عبده إىل مصر وحصل على عفـو شخصـي علـى جـرائم التحـريض الـيت نفـي        ١٨٨٨ويف عام 
، كـان حممـد عبـده واحـدا     ١٩٠٥حىت وفاته عام  ١٨٨٨ومنذ عام . يد اللورد كرومر بسببها من مصر على

. ممن يظهرون يف مشهد النخبة السياسية يف مصـر، وكـان يـرى كـثري الزيـارة ملـرتل ومكتـب اللـورد كرومـر         
ويف عـام  . ، كان كامت أسرار مصطفي باشا فهمي، رئيس وزراء مصـر ١٩٠٥حىت  ١٨٩٥وخالل الفترة من 

ومن هـذا املنصـب، اسـتطاع حممـد عبـده إعـادة       . ، رشح إلدارة اللجنة اإلدارية جلامع وجامعة األزهر١٨٩٢
تنظيم النظام اإلسالمي بأكمله يف مصر، بل ويف كل أحناء العامل اإلسالمي نظرا ألن األزهر حينئذ كان مركـز  

  .تيا ملصر، رشح حممد عبده مف١٨٩٩يونيو  ٣وأخريا يف . كل العلوم يف اإلسالم
أعطى املنصـب حممـد عبـده صـالحية هائلـة، إذ كـان املستشـار العـام يف شـؤون العدالـة للدولـة بأسـرها             

ن يعـني  وعلى مدار السنوات الست التاليـة، كـا  . وللحكومة على حنو خاص، يف كل األمور املرتبطة باإلسالم
أعضاء مجعيـات األفغـاين السـرية واملخلصـني للعـروة الـوثقى يف كـل املناصـب الكـربى يف الشـؤون املصـرية            
اإلسالمية، وعمل بال كلل على تشجيع منو احلركة السرية، اليت شكلت بشكل رمسي بعد حنـو عشـرين عامـا    

  .من وفاته ما يعرف باإلخوان املسلمني



     

  .حا من األفغاين، األداة الربيطانية، إىل إخوان آية اهللا اخلميينوال شك أن هناك تسلسالً واض
، انتقلـت عبـاءة قيـادة احلركـة اإلسـالمية الشـاملة إىل       ١٩٠٥وحممد عبده عام  ١٨٩٧بوفاة األفغاين عام 

وكونـه  . حممد رشيد رضا، وهو سوري تلقى تعليمه يف طـرابلس، وانضـم إىل العـروة الـوثقى يف سـن صـغرية      
ورة قطعية، ترقى رضا خالل اجلمعية املاسونية احلرة لألفغاين عن طريـق قراءتـه يف العـروة الـوثقى،     صوفيا بص

ومل يلتـق رضـا   . للغـزايل " إحيـاء علـوم الـدين   "اليت ذكر الحقًا أا كانت أعظم مصدر لإلهلام يف حياتـه بعـد   
  .إىل مصر للدراسة بصحبة حممد عبده ١٨٩٧باألفغاين مطلقًا، لكنه ذهب عام 

وأراد رضـا لصـحيفته أن تكـون صـوت     . وبعد عام واحد، بدأ نشر صـحيفته اخلاصـة، املنـار، يف القـاهرة    
احلركة اإلسالمية الشاملة، على ج العروة الوثقى، اليت ظلت بعض نسخ منها تتداول يف باريس بعد عشرين 

سـخ جريـدة املنـار إىل تركيـا     ومع هذا مل تكن هيئات اجلمارك تسمح بـدخول ن ! عاما من إيقاف نشر اجلريدة
  ".اإلصالح اإلسالمي"وسوريا، نتيجة موقفها اخلطري من 

إنشاء جمتمع إسالمي حتت حكم اخلليفة، علـى  : لقد اقترحت املنار اخلطة ذاا اليت ابتكرها لورنس العرب
  . أن يكون فرعها الرئيسي يف مكة

دايات اإلخوان املسلمني، وامتـدح رشـيد رضـا يف    وخالل فترة توزيعها، تابعت جريدة املنار بعناية تطور ب
مدحا عظيما، غري أن الثورة التركيـة الالحقـة الـيت قـام ـا مصـطفى        ١٩٠٨املنار ثورة األتراك الشباب عام 

كمال أتاتورك يف العشرينات من القرن العشرين قضت على آمال رشيد رضـا، الـذي انتقـد سـلوك أتـاتورك      
ومع استمرار القرن العشرين، أدان رشيد ." ر وردة عن اإلسالم، ال ميكن الشك فيهاحمض كف"إياه بأنه  اواصفً

رضا إدانة بالغة تباشري القومية املصرية والتركية، وقد رأينا بالفعل كيف استطاع رجال الدين الشيعة اإليرانيون 
على غرار منوذج أتاتورك متكني حممد رضا البهلوي من تأسيس مجهورية إيران  –ومن بينهم اخلميين الشاب  –

  .يف العشرينات من القرن العشرين
كان جمرد ذكر اسم أتاتورك يثري الرعب يف قلوب أصـوليي لنـدن يف العـامل اإلسـالمي، وخباصـة يف اخلاليـا       

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر، عمل الربيطانيون على إنشاء حتالف . الصوفية اليت مت غرسها بصرب يف تركيا
من الفصائل الصوفية يف تركيا، مثل البقتاشي والنقشـبندي واملـذهب االسـكتلندي املاسـوين احلـر       بني العديد

بلجنـة االحتـاد   "وسويا شكل هذا التحالف الربيطاين اهلـدام مـا يسـمى    . لألفغاين وأتباعه" اإلسالمي الشامل"
ضـتها علـى األكـراد شـرقي     كما جنحت الطوائـف الصـوفية يف إحكـام قب   ." األتراك الشبان"ومجاعة " والتطور

ومتت إحاطة مئـات اآلالف، بـل املاليـني    . تركيا، وهي أقلية عرقية مثرية للمشاكل انتقلت إىل العراق وتركيا
وكانـت هـذه هـي التربـة اخلصـبة ملـا عـرف باسـم         . من األتراك واألكراد األتـراك بعبـاءة الباطنيـة واخلرافـات    

  .لذي شن أتاتورك احلرب عليهوكان هذا هو التخلف ا" الدراويش الدوامة"



    

الشـيوخ  "أنه منذ هذه اللحظة ستكون تركيا خالية مـن   ١٩٢٥وعقب وصوله للحكم، أعلن أتاتورك عام 
والدراويش واألنصار والسلف والسيد والبابا واألمري والباكيب واحلليف والعرافني والسحرة واملعاجلني بالسحر 

ك املفقــودة أو حتقيــق األمنيــات، باإلضــافة إل كــل اخلــدمات  وكُتــاب األحجبــة والتعاويــذ الســتعادة األمــال 
  .واملستحقات واملالبس اخلاصة بتلك األلقاب واملناصب

إن هدف الثورة الذي أجنزناه وننجزه هـو االنتقـال بشـعب اجلمهوريـة التركيـة إىل جمتمـع معاصـر متامـا         " 
ورتنـا، ومـن األمهيـة مبكـان أن ـزم تلـك       وهذه هي الركيـزة األساسـية لث  . ومتحضر متاما يف الروح والشكل

وحىت يومنا هذا، ال يزال هناك العديد من تلك العقليات، الـيت  . العقليات غري القادرة على قبول هذه احلقيقة
وعلى أي حال، سـيتم القضـاء متامـا علـى اخلرافـات الـيت تسـكن عقـول         . تعمل على تآكل وإماتة عقل األمة

  ."قضاء عليها متاما، لن يكون باإلمكان إدخال نور احلقيقة إىل عقوهلمالناس، إذ أنه ما مل يتم ال
ما هي أهـداف اجلماعـات خـالف تـأمني عافيـة      . إن طلب العون من املوتى عار على أي جمتمع متحضر" 

العلـم   أتباعها يف حيام الدنيوية املادية؟ إنين أرفض متاما االقتناع بأنه يف هذا العصر احلايل، الذي يضيئه نـور 
واملعرفة واحلضارة بكل جماالا، هناك رجال يف جمتمع تركيا املتحضر، بدائيون لدرجة أم يطلبـون عافيتـهم   

أيها السادة، جيب أن تعلموا أنتم واألمة مجيعها أن مجهورية تركيـا ال  . املادية واملعنوية من توجيه شيخ أو آخر
تورية يقصد ا اإلشارة إىل (إن الطريقة احلقيقية . واإلخوة ميكن أن تكون أرضا للشيوخ والدراويش واألتباع

  . هي طريقة احلضارة ")طريقة"استخدام الوصفية لكلمة 
كمـا  . لقد قام أتاتورك بتنفيذ سياسته بالقوة، حيث مت إغالق النزل ودور إيواء اإلخـوة، وحـل منظمـام   

  .ل الثورة على تلك القراراتصادرت الدولة أمالكهم، وعاقب اجليش سريعا أي شخص حياو
  . وكان اإلخوان املسلمون ميثلون رد بريطانيا على حتدي أتاتورك

وكمـا هـو احلـال يف معظـم مـن سـبقوه يف الطائفـة        . ١٩٠٦ولد مؤسس اإلخوان املسلمني يف مصـر عـام   
قبض عليه ضـمن شـبكة   األصولية الربيطانية، تلقى املبادئ الباطنية الصوفية يف سن مبكرة، وسرعان ما أُلقي ال

، كان قد جنح يف بنـاء منظمـة   ١٩٤٩وكان امسه حسن البنا، وقبل قتله عام . األفغاين وحممد عبده يف القاهرة
  .مرهوبة اجلانب يف كل أحناء العامل اإلسالمي

كان والد البنا، الشيخ أمحد عبد الرمحن البنا الساعايت، كاتبا ذا صـيت معقـول، تلقـى تعليمـه يف جامعـة      
وتنقل البنا، الذي أحلقه والده باملدارس الصوفية، بالعديـد مـن اجلمعيـات الدينيـة     . ألزهر على يد حممد عبدها

، مث انتقـل إىل  "مجعيـة السـلوك القـومي   "يف سن الثانية عشرة، كان الصيب رئـيس مجعيـة أُطلـق عليهـا     . املتعاقبة
الصوفية لإلخـوان احلصـافية، وظـل عضـوا ـذه      ويف بداية حياته، تعرف على الدوائر ". مجعية منع احملرمات"

، مت قبوله كعضـو كامـل الصـالحيات يف الطائفـة     ١٩٢٢وحبلول عام . اجلمعية السرية ألكثر من عشرين عاما
  . احلصافية، وارتدى بفخر عمامة الطائفة وعباءا البيضاء



     

  .وكانت الغزايل هو مشس البنا اهلادية، حيث قرأ البنا كتبه مرات ومرات
وكان حديث اجلمعيات اليت انتمى إليها البنا يدور حول خطر الرتعة القومية يف مصر، املتمثلة يف أحـزاب  

وقد شجعت عملية . لتطورات يف تركيا حتت حكم كمال أتاتوركاكما كانوا يراقبون حبذر . ليربالية مثل الوفد
و عملية التعلم العلمي واملدارس املخصصة التطور االقتصادي يف مصر وأجزاء أخرى من العامل اإلسالمي على من

ويف كل مكان كـان ينظـر   ." طريقة احلياة اإلسالمية"للتعليم الفين، وهو ما اعتربه الصوفيون خطرا دامهًا على 
من التيارات اليت يزعم أا معادية لإلسالم، باإلضافة " الردة والعدمية"فيه أتباع البنا، كانوا يرون فيه عالمات 

ومن مث قـرر البنـا تشـكيل مجاعـات خمتلفـة خمصصـة لنشـر اإلسـالم األصـويل بـني           ." ضعاف تأثري الدينإ"إىل 
" املعاهد الشعبية"اختذ البنا من جامعة األزهر ومركز دار العلوم للتعليم العايل مقرا له، ونظم . املصريني العاديني

  .ملواجهة دعاية اإلصالحيني
ومـع  . ء مباشرة من حزب املنار السائر على ج األفغاين وحممد عبـده غري أن الزخم لإلخوان املسلمني جا

ومن بني أعضائه، كان قادة جممع جامع وجامعة األزهر، الذي . مطلع القرن العشرين، ساد حزب املنار مصر
  .راهن فيه فصيل حممد عبده على دعوته

العشـرينات مـن القـرن العشـرين، بـدأ       ومنذ أواخر. ويف سن احلادية والعشرين، وصل البنا إىل قيادة املنار
ومـن خـالل تـأثري الرجـل األكـرب سـنا، تأكـد للبنـا         . يقابل بشكل متكرر رشيد رضا ويتحدث معه لساعات

؛ كمـا رفـض الزخـارف الثقافيـة الغربيـة لصـاحل       "الفرجنـة "يف مصر، وتقاليـد  " الغريب"معتقده املناهض للتأثري 
  ".أإلسالم اخلالص"

د البنا يف تأسيس مجعية الشبان املسـلمني، وسـرعان مـا تـال تلـك اجلمعيـة تأسـيس        ، ساع١٩٢٧ويف عام 
  .١٩٢٩مجاعة اإلخوان املسلمني عام 

أنشأ البنا مقر اجلماعـة يف مدينـة اإلمساعيليـة وهـي مدينـة سـاحلية ختضـع لسـيطرة شـركة قنـاة السـويس            
بتمويــل اإلخــوان  –ربيطــاين يف مصــر املمثــل الرمســي لالســتعمار ال –قامــت الشــركة . الفرنســية-الربيطانيــة

، استطاعت إخوان البنا، ١٩٣٢ويف عام . ١٩٣٠ومساعدة البنا يف بناء أول مسجد له، والذي استكمله عام 
واليت التحق ا أخوه عبد الرمحن البنا، املطالبة بفروع جديدة يف اإلمساعيلية وبورسـعيد والسـويس، وكانـت    

  .لقاهرة واإلسكندريةتنتشر بشكل سريع يف طريقها إىل ا
وعلــى مــدار الســنوات التاليــة، بــدأت مجاعــة اإلخــوان املســلمني ترســخ جــذورها، منتجــة العديــد مــن    

  .اإلصدارات، وكان من بينها جريدة
ويف أواخر الثالثينات، كانت مجاعة اإلخوان املسلمني بلغت من القوة مـا ميكنـها مـن إنشـاء أول فروعهـا      

إىل " اجلوالـة "وحتولت ". باجلوالة"لقد بدأ األمر بإنشاء قسم يعرف ." بالكتائب"شبه العسكرية، والذي عرف 



    

وسار تنظيمهم على ج أسلوب . برنامج تدريب رياضي لقسم الشباب، وسرعان ما حتولوا إىل جيش خاص
علـى خلـق    سرايا موسوليين؛ ويف الواقع كانت أجهزة املخابرات األملانية والنازيـة والفاشـية اإليطاليـة تسـاعد    
  .منظمات مماثلة يف العديد من الدول العربية، وتعد كتائب بيري اجلميل يف لبنان أحد األمثلة على ذلك

، أجرى البنا اتصاالت مع مفىت القدس املناصر للنازية واملمول من بريطانيـا، احلـاج أمـني    ١٩٣٥ويف عام 
  .احلسيين

فاسد فؤاد وخلفه امللـك فـاروق، وكالمهـا دميـة     كما رنت أبصار اإلخوان وحصلوا على دعم من امللك ال
ومثلهم مثل احلزب الفاشـي  . وبدأ متويل اجلماعة من أموال الدولة. ذليلة للندن، اليت جلست على عرش مصر

  .اآلخر يف مصر، مصر الفتاة، احتفل إخوان البنا حبكم امللك، يف حني كانت تعد سرا لثورة عنيفة
لثانية، بدأ اإلخوان يف تأسيس الشبكة الباقية إىل يومنا هذا حتـت اسـم إخـوان    ومع اندالع احلرب العاملية ا

سراج الـدين قائـد    يف البداية أقام اإلخوان عالقات مع عائلة عزام، مبا يف ذلك عبد الرمحن عزام؛ وفؤاد. لندن
  .صرياجلناح اليميين يف حزب الوفد املصري؛ والرئيس املصري أنور السادات، وضباط يف اجليش امل

. ، مت تسجيل أول حالة تعاون بني اإلخوان وأحد كبـار ضـباط املخـابرات الربيطانيـة، ج    ١٩٤١ويف عام 
  .هيورث دان، يف سفارة لندن يف القاهرة، وكانت هذه هي جمرد البداية

ــى نطــاق واســع، وذراعهــا   س، بــدأ اإلخــوان يف تأســي١٩٤٢ومنــذ عــام  جهازهــا الســري املرهــوب عل
ومــع اســتعداد اإلخــوان ملرحلتــها . ي ســرعان مــا حتــول إىل ذراع إرهــايب شــبه عســكرياالســتخبارايت الــذ

  .اإلرهابية، قام اإلخوان بتنظيم أنفسهم يف خاليا إرهابية
. ويف غضون ثالث سنوات، بدأ اجلناح العسكري يف االنتشار، بل والسيطرة أحيانا على بعض املؤسسات

الشـيوعي  -ب الشيوعي يف مصر، الذي ميثل منوذج التعاون اإلخواينومن بني املؤسسات اليت مت اختراقها احلز
هـو الطـابع   " الـيمني "و" اليسـار "ويعـد هـذا املـزيج مـن     . الذي سرعان ما انتشر يف كل أحناء الشرق األوسـط 

اإلســالمية "ويــدرك األمريكيــون اليــوم أن احلركــة . التقليــدي ملعهــد تافيســتوك وجامعــة ساســكس يف لنــدن
  .و اليت أوصلت اخلميين إىل سدة احلكمه" املاركسية

ومع اقتراب احلرب من ايتها، بدأ اإلخوان أوىل هجمام اإلرهابيـة، ومتثـل اهلـدف يف تـدمري الفصـائل      
املنتمية إىل حزب الوفد القومي واحلزب الشيوعي وحركة العمال واجليش والصناعة، الـيت رمبـا تشـكل سـويُا     

  .السويس والقاهرةحتالفًا لطرد الربيطانيني من 
. ، مت تأسيس حتالف هادئ يف مصر بني القصر والطبقة األرستقراطية واإلخـوان املسـلمني  ١٩٤٥وبعد عام 

هو أنـور   –والذي ميثل حجز الزاوية يف الوجود الربيطاين يف مصر  -وكان العنصر األساسي يف هذا التحالف 



     

السادات حبسن البنا، الذي طلب منه التوسط  ، التقى١٩٤٤فعقب إطالق سراحه من السجن عام . السادات
  .يف صفقة بني البنا وامللك فاروق

وكانت مهزة وصل السادات بالقصر حينئذ هو يوسف رشاد، الطبيـب الشخصـي للملـك فـاروق ومـدير      
ويذكر السـادات يف سـريته   . اد أصدقاء مقربني لسنوات عديدةخدمة املخابرات امللكية، وقد ظل السادات ور

..... لقد صرنا رفيقني مـتالزمني ." "لقد نشأنا أكثر من جمرد أصدقاء: "رشاد قائالً" البحث عن الذات"تية الذا
وال أزال أذكر اليوم الذي أعطاين فيه كتاب الشمولية واحلرية واحلكومة النيابية، جلون سـتوارت ميـل، وهـو    

  ."كتاب أثّر يف كثريَا
  .لربيطانيةوهكذا مت جتنيد السادات يف املخابرات ا

  .حسن البنا وعن طريق رشاد، عمل السادات كهمزة الوصل بني لندن وامللك، املغرم بالربيطانيني وإخوان
ــع  ١٩٤٧-١٩٤٦وطــوال شــتاء  ، عمــل اإلخــوان كــأداة ختريــب سياســية، حيــث اغتــالوا قــادةً مــن مجي

نتيجـة كثـرة فصـائله     ورغـم انقسـم الوفـد   . الشـيوعي -األحزاب، حماولني بصفة خاصة منع التحالف الوفـدي 
والفساد املستشري فيه، كان يعرض اامات قاتلة للتحالف السري بني امللك ورئيس الوزراء صدقي، وإخوان 

وعندما . بالبلطجة" كتائب اإلخوان"لإلخوان، متهمة " اإلرهاب الفاشي"البنا، حيث هامجت صحافة احلزب 
  .ن يزعزعون استقرارها ببضع مذابح موجهة بدقة، كان اإلخوا"حكومة أقلية"كان الوفد حياول إنشاء 

، وسـط اامـات عامـة بأنـه كـان      ١٩٤٦يف إحدى احلاالت، مت اغتيال وزير املالية أمني عثمان باشا عام 
  .، ولعل املثري للدهشة أن هذه االامات نشرت عن طريق املعهد امللكي للشؤون الدولية"عميال بريطانيا"

ويف هـذه النقطـة الزمنيـة، بـدأت احلكومـة املصـرية يف       . ١٩٤٨سلمني ذروته عام وبلغ إرهاب اإلخوان امل
ويف البداية، نفى البنا أي صلة جلماعته باإلرهاب، ملقيا بالالئمة على العناصر غري اخلاضعة للسيطرة . االيار
مجاعـة اإلخـوان    ، أصـدر رئـيس الـوزراء النقراشـي باشـا أمـرا حبـل       ١٩٤٨غري أنه يف نوفمرب عام . يف احلركة

ويف . من ديسـمرب جـاء رد اجلماعـة، متمـثالً يف اغتيـال النقراشـي       ٢٨ويف . املسلمني واعتبارها مجاعة حمظورة
  .غضون أسبوعني، واصل البنا اهلجوم، حيث تربأ من إنكاره األول لإلرهاب، ودعا اإلخوان املسلمني للجهاد

  . ١٩٤٩فرباير  ١٢نا لالغتيال يف غري أن النتيجة مل تأت كما توقعها، حيث تعرض الب
ففي السجون، حيـث قضـى العديـد مـن     . ومثّل اغتيال البنا صدمة لإلخوان املسلمني، لكنها مل تدم طويالً

، ظل اإلخوان على قيد احلياة سرا، حيث غرس اإلخوان ١٩٥١حىت  ١٩٤٩اإلخوان معظم فترة العامني من 
  .ا واألردن وباكستانالذين تعرضوا للنفي بذور اجلماعة يف سوري

توىل منري الدلة، وهو من كبار مالك األراضي املصريني، زمام قيادة اإلخوان بعد البنا، وعـني الدلـة حسـن    
  .إمساعيل اهلضييب املرشد العام للجماعة، وكان اهلضييب زوج أخت رئيس املقر امللكي



    

وكان االنقالب مثـرة عمـل   . بامللك، قام الضباط األحرار بانقالم العسكري الذي أطاح ١٩٥٢ويف عام 
العديد من وكاالت االستخبارات األجنبية، وخباصة الربيطانية والفرنسية واألمريكيـة، باإلضـافة إىل اإلخـوان    

وكـان حممـد جنيـب، واجهـة الضـباط األحـرار، مقربـا مـن         . املسلمني، الذين التفوا حول فكر قومي مصـري 
ويف فرباير وأبريل عام . اد التوتر بني الضباط األحرار واجلماعة السريةغري أنه يف غضون سنوات، ازد. اإلخوان
، عقد املرشد العام اهلضييب سلسلة من اجتماعات التآمر بالغـة السـرية مـع تريفـور إيفـانز يف السـفارة       ١٩٥٣

لـى سـلطته   وثائق حكومية مصرية رمسية، فإن اهلضييب الذي كان يتصرف بناًء عوطبقًا ل. الربيطانية يف القاهرة
م ملنح بريطانيا العظمى حقوقًا دائمة يف قاعدة قناة السويس بعـد  هاخلاصة، أخرب الربيطانيني أنه قد يتحالف مع

ومتــت االجتماعـات الســرية يف خضــم املفاوضــات  . االنسـحاب الرمســي للقــوات الربيطانيـة املتمركــزة هنــاك  
  .الربيطانية األمريكية املتأزمة بشأن السويس

ومع اقتراب حكومة مجال عبـد الناصـر مـن املواجهـة مـع      . قبض على اإلخوان متلبسني باجلرميةلقد ألقي ال
الربيطانيني، قامت لندن بتوجيه اإلخوان املسلمني، إلشعال حرب ضد الرئيس القومي، وحصل اإلخوان على 

  .مساعدة من املخابرات اإلسرائيلية يف هذا األمر
دخل فريق من املخـربني اإلسـرائيليني إىل مصـر، ووضـعوا أجهـزة       ففي فضيحة كانت هلا تداعيات عاملية،

ر تسـقط حكـم عبـد    ـمتفجرة يف العديد من املكاتب األمريكية والربيطانية، آملني يف إثارة حرب أهلية يف مص
وأطلقت جريدة األهرام املصرية وغريها من اجلرائـد املصـرية علـى    . الناصر، غري أن اخلطة تسربت ومت كشفها

  ."والصهاينة"ان املسلمني، اليت قامت احلكومة حبلها رمسيا، معول املستعمرين اإلخو
  .وجمددا جلأ اإلخوان إىل اإلرهاب

، وبينما عبد الناصر يلقي كلمة أمام حشد كبري مـن النـاس، أطلـق أحـد     ١٩٥٤من أكتوبر عام  ٢٦ففي 
ومـع خفـوت أصـداء الطلقـات     . أذىأعضاء اإلخوان ست رصاصات على الرئيس املصري، غري أنه مل يصب ب

. حىت لو قتلـوين اآلن، فقـد غرسـت فـيكم احتـرام الـذات      ...أيها املواطنون، أيها األحرار: " قال عبد الناصر
تـذكروا أنـه إن حـدث يل    ...دعوهم يقتلونين اآلن، فقد غرست يف هذه األمة احلرية والكرامة واحترام الذات

  ."عبد الناصرشيء، فإن الثورة مستمرة، فكلكم مجال 
ويف كـل أحنـاء مصـر، مت اصـطياد     . وسرعان ما تال ذلك عمليات اعتقال وإعدام مجاعية لإلخوان املسلمني

  .إرهابيي اإلخوان، وفر املئات منهم إىل سوريا واألردن واخلليج العريب وباكستان
  .  اإلسالميلقد مت قمع احلركة يف مصر، لكنها وجدت مأوى هلا اآلن يف كل ركن من أركان العامل
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ملََ دعي اآلن حلضور اجتماع؟ لقد راجع لتوه جـدول  . أصابت الطالب العسكري السوري الشاب الدهشة
وكان سر هذه الدهشـة  . أنشطة كلية حلب العسكرية، ومل يكن هناك اجتماع للطلبة العسكريني يف هذا اليوم

التدريب الرائدة يف سوريا، الـيت حتظـى بتـراث طويـل وعريـق، وهـذه       أن مركز حلب هو واحد من وحدات 
ويف الواقع، كان الطالب الشاب مرتعجا إىل . التغريات وليدة اللحظة يف اجلدول أمر خيالف ما جرت به العادة

  .عحد ما من اضطراره إىل خمالفة نظامه املعتاد، والسري منهكًا لعبور الساحة وصوالً إىل قاعة االجتما
وبينما هو يغادر املبىن، تعثر يف أحد رفاقه، وحينها حدث نفسه بأنه أمر غريب، إذ مل يدع اجلميع إىل هذا 
االجتماع، بل بضع مئات فقط من الضباط العسكريني الشباب الواعـدين يف وحدتـه والعديـد مـن الوحـدات      

  .ااورة
ليملئـوا املقاعـد يف انتظـار سـبب دعـوم       وبدأت جمموعات الضباط تتوافد بسرعة وكفـاءة علـى القاعـة،   

وكان ال يزال هناك أمر غري منطقـي بالنسـبة للضـباط الشـباب، إذ أن الفرقـة املعتـادة مـن        . للمكان، أيا كان
وها هـي القاعـة متتلـئ عـن آخرهـا بالضـباط السـوريني        . الرفاق األعلى رتبة مل تكن متواجدة يف مقدمة القاعة

و مل حيـدث شـيء بعـد، غـري أن الضـباط      .أحـدا آخـر سـواهم علـى وشـك الوصـول      املهندمني، وال يبـدو أن  
  .السوريني الذين ألفوا االنضباط جلسوا ال يحركون ساكنا، رغم أن بعضهم انتابته حالة من عدم االرتياح

ومسـع الضـابط الشـاب صـوت إغالقهـا، مث      . وعقب ذلك يف اجلزء اخللفي من القاعة، مت إغـالق األبـواب  
وحينئذ أحس الشاب . ه الدهشة مبلغها حني مسع صوت سقوط رتاج الباب الثقيل وأصوات السالسلبلغت ب

اجس فوقف لريى إن كان بإمكانه التعرف على ما حيدث، لكن الوقـت كـان قـد فـات، وأكـدت شـظايا       
لنوافذ املتراصـة  األخشاب والزجاج املتناثر خماوفه بأن مثة خطأ فادح، ونظر يف الوقت املناسب متاما إىل صف ا

على جانب املبىن لريى القنابل اليدوية ترمى من زجـاج النوافـذ احملطـم، وكـان هـذا آخـر مـا رآه، فقـد أدى         
ويف التـو،  . انفجار القنابل إىل تطاير الشـظايا يف أحنـاء القاعـة، وانغرسـت إحـداها يف حلـق الضـابط الشـاب        

وملا كانت كل املخارج مغلقة، مل يكن هناك مفر . ى القاعةكُسرت باقي النوافذ وتوالت باقي القنابل سريعا عل
  .من حكم املوت

وعقب اهلجوم بالقنابل، الح فريق من املسلحني عند النوافذ، حيملون أسلحة آلية، ويف إطالق نار عنيف، 
تني ومل تدم املذحبة سوى حلظات، لكنها أسفرت عن مقتل قرابة س. أمطر الرصاص الضباط العزل من كل اجتاه

  .ضابطًا وجرح أكثر من مائة



 

 

   

ويف هذه األثناء، كان الرئيس السوري حافظ األسد على وشك القيام بالترتيبات النهائية لزيارته املهمة إىل 
وذكر ضـباط خمابراتـه أنـه    . بغداد يف اليوم التايل، عندما مسع باملذحبة اليت وقعت يف الكلية العسكرية يف حلب

وشـك  علـى  ونظرا ألمهية الزيـارة الـيت كـان    . ة هي اإلخوان املسلمونيولة عن العملفيما يبدو أن اجلهة املسؤ
القيام ا إىل العراق، وإلدراكه أن مرتكيب العملية إمنا أرادوا إثناءه عن زيارته إىل بغداد الـيت أرد منـها إـاء    

  .ملذحبةحالة العداء املتأصلة بني سوريا والعراق، أمر األسد بالتكتم على كل أخبار ا
  .غري أنه يف غضون أسابيع، تسرب التقرير إىل الصحافة العربية، مث أكدته السلطات السورية الحقًا

وبـدأ  . ، أعلنت مجاعة اإلخوان املسلمون ذات الصيت احملدود عن نفسـها جمـددا  ١٩٧٩ويف أغسطس عام 
منـذ مخسـة وعشـرين عامـا     املتشككون الذين كانوا يسخرون ويؤكدون اختفاء اإلخوان املسلمون مـن مصـر   

  .دداجممضت والذين أنكروا املزاعم بأن اإلخوان كانوا وراء الثورة يف إيران، يعيدون النظر يف األمر 
بات واضحا جراء األحداث اليت وقعت يف حلب أن وجود اإلخوان املسلمني يف الشرق األوسـط إمنـا هـو    

  .لسالم العامليخطر داهم على كل أمة من أمم الشرق األوسط، وعلى ا
إن ما بات معرضا للخطر من ضة اإلخوان املسلمون جمددا وارتقائهم مكانا بارزا هو وجود الدولة األممية 
يف العامل اإلسالمي، فاإلخوان املسلمون ال يعترفون بوجود دول مسـتقلة، بـل يرغبـون يف حمـو الـدول وإقامـة       

املنـاطق الواقعـة حتـت احلكـم اإلسـالمي،      : سم العـامل إىل قسـمني  وهو ما يق. إمرباطورية إسالمية واحدة جمددا
كما تدعو اجلماعة إىل اجلهاد الدائم وأسر وغزو العامل غري . غري املسلمة" الوثنية"واملناطق اليت حتكمها الشعوب 

عند  وقد أجاب الرئيس اإليراين أبو احلسن بين صدر،. اإلسالمي، وال تعترف باحلدود القائمة وحدود الدول
  ".ليس مثة حدود بني الدول اإلسالمية: "بني إيران ودولة العراق العلمانية ١٩٨٠سؤاله عن الرتاع احلدودي عام 

األمريكـي جلماعـة اإلخـوان     جتلت أيدلوجية اإلخوان املسلمون يف مؤمتر احتاد الطـالب املسـلمني، الـذراع   
  :خطبته قائالً ألمني العام لالحتاد يف، حيث ذكر حممود رشدان، ا١٩٨٠، املنعقد يف مايو نياملسلم
مـا هـي   "، مشريا إىل القائـد التركـي اجلمهـوري، و   "احلديثة"إننا نعرف قصة كمال أتاتورك، بطل تركيا "

وحىت اآلن، أكثر من ستة ومخسني عاما مضت، فهل نرى تركيا وقد صارت  ١٩٢٤تركيا احلديثة؟ منذ عام 
  ى اآلخرين؟ وهل صارت تركيا أكثر قوة أم أكثر ضعفًا؟أكثر استقالالً أم أكثر اعتمادا عل

هناك العديد من األتاتوركات اليوم، فقد صار هناك أتاتورك يف ليبيا، وآخر يف بغداد وثالـث يف سـوريا،   "
  !"هم إن شاء اهللاوما مل تتم تنحية هؤالء والقضاء عليهم، ستستمر املؤامرات، وسيتم تدمري

  !"اهللا أكرب"و!" إن شاء اهللا"مرددة  وهنا تعالت هتافات اجلماهري
إن هؤالء األتاتوركات الذين يتحدثون لغتنا ويفكرون بعقول غربية ال تنتمي : "وواصل رشدان حديثه قائالً

وكمـا  . لقد أحدث أتاتوركات القرن العشرين ضررا أكرب بكثري مـن طغـاة العصـر القـدمي    . إىل أرض اإلسالم



  

 

   

القدمية كان هناك فرعون واحد، طاغية واحـد، وكـان هنـاك موسـى واحـد       يقول الشاعر العريب، يف العصور
نه إن شاء اهللا سـيخرج مـن   أواليوم نرى آالف الفراعني وليس لدينا موسى واحد، غري . يتحدى ذلك الطاغية

  !"بينكم ألف موسى وموسى يقضون على هؤالء اآلالف من الفراعني الصغار
  !"اهللا أكرب"وجمددا هتفت اجلماهري 

انظروا إىل صدام حسني، سفاح العراق، أراق دماء املسلمني، ويضع يده يف يد من؟ إن احلكومة التقدمية "
لقـد كـان صـدام حسـني يتحـدث      . يف العراق تضع يدها يف يد احلكومة الرجعية يف اململكة العربية السـعودية 

وفجأة صـاروا أصـدقاء،   .  وغريهمباألمس عن السعوديني على أم رجعيون، وعمالء لألمريكان والربيطانيني
  ".وصار بينهما اتفاقية ووفاق واتفاق أمين، وصاروا فجأة يف املعسكر ذاته

إن كالمها يذبح املسلمني يف ديارهم، ومـع هـذا   . وأضف إىل ذلك حافظ األسد، ذلك السفاح يف سوريا"
رفض، ومن مث يهدهـدون مجـوع    يذهبان لتلقي التربعات، ويضعان على صدريهما الفتة تشري إىل أما جبهة

فجمـوع املسـلمني ال يؤمنـون    . املسلمني حىت ختلد للنعاس، لكن مجوع املسلمني مل تنم، بل هي يقظـة للغايـة  
نتم تعرفوما، ومها يدركان أن البيت األبيض يف واشنطن والبيت أ. لشعارات ويدركون تلك املؤامراتذه ا

  ".األمحر يف موسكو يدعماما
إنين أعلنها مدوية لكل املسلمني أن فلسـطني جـزٌء   ": "قضية إسالمية"دان معلنا كون فلسطني وأضاف رش

من عقيدتنا، وإن الصراع يف فلسطني صراع عقائدي، ينبغي أن حتتشد مجوع املسلمني وتسري إليه حتـت رايـة   
ال  -يف حيفا والقدس  -إننا ندعم كل عمل أو حركة حترير، تسعى حقيقة لتحرير كل الفلسطينيني . العقيدة

ن ، واآل١٩٤٧لقد اعتدنا رؤية امللوك يتعرضون لالغتيال ألم قبلوا تقسـيم عـام   ...رد رفع شعارات مبهمة
  .١٩٦٧صاروا أبطاالً ألم قبلوا حدود عام 

ومن مث إخويت وأخوايت يف اإلسالم، دعونا حندد وندرك أن فلسطني أرض إسالمية، حبكم تعريفها الوارد "
ولذا فإن حتريرها ليس أمرا متروكًا حلكامنا، فهم لن حيرروهـا بعـد   . القرآن الكرمي، وهي جزء من معتقدنا يف

ينبغي أن نتوقف عن استلهام البصرية أو األمل من تلك احلكومات احلالية، بال استثناء، . أن قاموا بالتنازل عنها
ن حيرر فلسطني بدماء وجهاد املسلمني الصادقني مـن  ونسأل اهللا أن جيعلنا جماهدين حبق، وأ. فهي سبب النكبة

  ".كل أحناء العامل
ليست إسرائيل أو الواليات املتحدة هي هدف اإلخـوان املسـلمني، بـل حكومـات أمـم العـامل اإلسـالمي،        

، يف ١٩٧٩ويف عـام  . وخطاب رشدان ليس منطًا شاذاً، بل يعد منوذجا معتدالً لألسـلوب البالغـي اإلخـواين   
  :شخصية، عرض عضو آخر جبماعة اإلخوان املسلمني آراءه يف املوقف احلايل للحركة، على النحو التايل مقابلة
عـد حكومـة   ويف باكستان كذلك، ت. ى جناحاتنااستوىل اإلخوان على إيران وباكستان، والثورة هي إحد"

ا ينـايف روح باكسـتان، وهلـذا    حكومتنا، وقد ناصر بوتو غزو الثقافة الغربية لإلسالم، وجتسد فيه كل مـ  "زيا"
  ".قتلناه، وسنستخدم موته كرسالة حتذير للباقني



 

 

   

واهلنـد  . وما ترونه يدور اآلن يف أفغانستان هو أيضا مما عملت أيدينا، وهو عمل إخوتنا يف مجاعة اإلسالم"
قادمة يف اململكة العربية  كما أن الثورة. هي احملطة التالية، إذ بدأ املسلمون يف اهلند يدركون ما ينبغي القيام به

إننـا حركـة إسـالمية عامليـة، اسـتمرت لقـرون، وحنـن محلـة         . السعودية ويف مصر، وآجالً أو عاجالً يف تركيا
  ".وحنن يف حرب. اإلنسانية اإلسالمية العاملية

وسواًء أدرك اإلخوان املسلمون ذلك أم ال، فإن احلرب اليت يشعلوا إمنـا هـي حـرب تصـب يف مصـلحة      
صاحل االستراتيجية الربيطانية، فالسيطرة الربيطانية على اإلخوان املسلمني مستمرة منذ أن كان رياض، أستاذ امل

  .البنا، يلتقي باللورد كرومر يوميا يف مصر
. ومنذ احلرب العاملية الثانية، ظهر جيل جديد من الربيطانيني املستعربني ليتوىل زمام أمور اإلخوان املسلمني

الـذين  " البكـوات القـدامى  "الربيطانيني، وزمرة " الصبيان القدامى"لفصل، سنلقي نظرة على جمموعة ويف هذا ا
وتستخدم هذه السيطرة بعناية وحصافة، عند خـروج نظـام عـريب أو إسـالمي     . امتلكوا زمام تشغيل اإلخوان

فـق التوجيهـات الربيطانيـة،    على السياسة الربيطانية، حيث تتم دعوة مجاعة اإلخوان شبه النائمـة إىل العمـل و  
  .وتستخدم لتنفيذ أعمال اإلرهاب السياسي واالغتياالت، بل حىت الثورة كما هو احلال يف إيران وباكستان

ولـيس هنـاك مـا    . ومنذ سنوات، مت نقل مكتب االستخبارات الربيطانية العريب القدمي من القاهرة إىل لندن
اسـم  " املكتب العـريب "واليوم يطلق على . القيادة والقوات العاملةتخشى خسارته جراء بعد املسافة بني مركز 

، وحمطته الفرعية املعطلة حاليـا  )CAABU(املركز العريب الربيطاين، وجملس تعزيز التفاهم العريب الربيطاين 
 وجنبا إىل جنب مع األقسام. يف قرية مشالن) MECAS(يف لبنان، مركز الشرق األوسط للدراسات العربية 

البحثية يف كليات علوم الشرق يف أكسفورد وكامربيدج وجامعة لندن، وجامعة جيزويت لوفني يف بلجيكـا،  
وجامعة جيزويت ماكجيل يف تورنتو، وجامعات برينستون وجورج تاون يف الواليـات املتحـدة، توجـه مافيـا     

ة، اليت متارس نشاطها من لندن، جملس تعزيز التفاهم العريب الربيطاين ومركز الشرق األوسط للدراسات العربي
  . جهود اإلخوان املسلمني اليوم

إن دعوات اإلخوان للجهاد ال تصاغ يف اخلاليا السرية يف مدن الشرق األوسط، بل يف مكاتـب األسـاتذة   
هو االسـم احلركـي لالسـتراتيجية الربيطانيـة     " خطة برنارد لويس"على سبيل املثال، فإن . يف اجلامعات الغربية

ومؤلف هذه اخلطة، برنارد لويس، هو متخصص يف الشؤون اإلسالمية والشرق . قة السرية للشرق األوسطفائ
ورغم كونه ناشطًًا يف اخلطـط  . األوسط يف جامعة أكسفورد، ويعمل حاليا يف جامعة برينستون يف نيوجريسي

ور يف اجتمـاع بيلـديربرغ يف   التكتيكية لصاحل االستراتيجيات األجنلو أمريكية، كان دكتور لويس ضمن احلض
هي العنوان الرئيسي، ودكتور لويس هو يف األساس من " األصولية اإلسالمية"، حيث كانت ١٩٧٩النمسا عام 

واستنادا لتقييماته، يستطيع . األساتذة، واقتصرت مهمته على تقدمي نبذة عن أيدلوجية ومسات العامل اإلسالمي
  .الربيطاين لتدخل األكثر فعالية يف تشكيل الشرق األوسط لصاحل التاجالربيطانيون اختاذ قرار بشأن نوع ا



  

 

   

ودراسات لويس للتاريخ اإلسالمي ما هي إال اعترافات أكادمييـة بـاإلخوان املسـلمني، تعـزز وجهـة النظـر       
اخلادعة اليت مفادها أن طبيعة اإلسالم تتجسد يف متعصبني من أمثال الغزايل، صـويف القـرن احلـادي عشـر، ال     

  .بالتزام اإلسالم الثابت على مدار التاريخ بالعلوم والتطور التكنولوجي
برجيينيسـكي ، طبقًـا لتقسـيمات    " قـوس أزمـة  "كانت خطة لويس تدعو إىل بلقنة وتقسيم ما يعرف باسم 

  .وقد كانت، وال عجب، تتم مبساعدة جهاز االستخبارات اإلسرائيلي. عرقية وقبلية ودينية طائفية
ء لويس، ينبغي على الربيطانيني تشجيع حركات التمـرد سـعيا إىل االسـتقالل، الـيت تقـوم ـا       وطبقًا آلرا

األقليات مـن أمثـال املـارونيني اللبنـانيني واألكـراد واألرمـن والـدروز والبلوشـيني، واألتـراك األذربيجـانيني،           
ويتمثل . شبه اجلزيرة العربية وغريهاوالعلويني السوريني، وأقباط إثيوبيا، والفصائل الصوفية السودانية، وقبائل 

اهلدف يف تقسيم الشرق األوسط إىل ما يشبه رقعـة الفسيفسـاء الـيت تضـم العديـد مـن الـدويالت املتنافسـة،         
  .واملمالك القائمة وإضعاف هيمنة اجلمهوريات

  ما هو دور حركة اإلخوان املسلمني العامة يف كل هذا؟
، بالنسبة ألنصار التحول إىل الطوائف الصغرية واألقليات خطرا دامهًـا  تعد حركة اإلخوان املسلمني العاملية

حيـث عقـدوا صـفقات مـع زعمـاء القبائـل        على وجودهم املستقل، ومن مث لعب الربيطـانيون دور الوسـيط،  
  .والقادة العرقيني لرعاية حركات متردهم ضد اإلخوان املسلمني

ففـور اسـتيالء ديكتاتوريـة اخلمـيين علـى السـلطة، بـدأ         .ومن احلاالت اليت تعد مثـاالً علـى ذلـك، إيـران    
ورغم . الربيطانيون يف إجراء اتصاالت مع زعماء قبائل األمة اإليرانية الذين هددوا بإعالن االستقالل عن إيران

قد انضمت بطريقة أو بـأخرى إىل املعارضـة املناهضـة     -جراء كراهيتها للخميين  -أن معظم هذه اموعات 
يف املنفى، إال أن اخلطر ال يزال قائمـا يف أن يـؤدي جنـاح ثـورة اخلمـيين إىل سلسـلة مـن احلركـات         للخميين 

وحركات االستقالل هذه بـدورها رمبـا متثـل    . االنفصالية ألكراد إيران واألزيريني والبلوشيني والعرب وغريهم
  .ديدات وخيمة لتركيا والعراق وباكستان وغريها من الدول ااورة

خطة برنارد لويس قـادة الـدول اإلسـالمية بـني شـقي الرحـى، بـني اإلخـوان املسـلمني مـن ناحيـة             وتضع
  .واألقليات الوطنية من ناحية أخرى

وبدًءا من األساتذة، تنتقـل السياسـة الربيطانيـة عـرب جملـس تعزيـز التفـاهم العـريب الربيطـاين، وغـريه مـن            
ة ضغط، فدعمها املايل يأيت من أنصار سياسة اإلمرباطوريـة  وال شك أن الس ميثل جمموع. املؤسسات اخلريية

بنك باركليز وشركة الطائرات الربيطانيـة، والبنـك الربيطـاين للشـرق األوسـط، والزارد بـرذرز،       : الربيطانية
  .ولويد انترناشونال، وبنك ويستمينستر الوطين، وشركة رولز رويس ويوين ليفر

لربيطانيا، املدربـة يف مركـز   " األذرع العربية"يطاين، تنتقل الكلمة إىل ومن جملس تعزيز التفاهم العريب الرب
  .الشرق األوسط للدراسات العربية يف مشالن، جنويب غرب بريوت



 

 

   

مجع املركز، الذي و. لقد كان ملركز الشرق األوسط، الذي أُغلق مؤخرا، الغلبة عند مغادرة لورنس العرب
للشؤون الدولية، املستعربني الربيطـانيني والصـهاينة والعـرب املناصـرين     برعاية املعهد امللكي ١٩٤٤أُنشئ عام 

وكان رئيس وزراء إسرائيل السابق، أبا إيبان، أحد األعضاء املؤسسـني، بينمـا انضـم إليـه اجلنـرال       ،لربيطانيا
سـلمني،  إيليويد كاليتون، احلاكم العسكري ملصر خالل احلرب العاملية الثانية، والـذي عمـل مـع اإلخـوان امل    

ولورد كيلرين، السفري الربيطاين يف القاهرة، ومساعده السري والتر مسارت، ومارتن تشارترز، مدير اخلـدمات  
، وألـربت حـوراين،   ت، السكرتري اخلاص للملكـة إليزابيـ  السرية لالستخبارات الربيطانية، وسري هارولد بيلي

  .وهو عضو لبناين يف املعهد امللكي
. ئات من ضباط وعمالء االستخبارات الربيطانية على اللغة والتاريخ والثقافة العربيةوتوىل املركز تدريب امل

ومن بني أساتذته وطالبه السابقني، ميكننـا أن نلمـح سـري جـون بيجـوت غـالب باشـا وابنـه فـارس غـالب،           
ودية، والعميـل  ويلتون، سفري بريطانيا احلايل للمملكة العربية السـع . هـ. أ وجورج كريك من املعهد امللكي، و

  .الثالثي كيم فيليب، وسري دونالد ميتالند، والكولونيل بريتون توماس
وانطالقًا من مركز الشرق األوسط للدراسات العربية، نسج الربيطانيون العديد من املنظمات الـيت تسـعى   

نفسـه، واملؤسسـة    ، فقد كان هناك جملس تعزيـز التفـاهم العـريب الربيطـاين    "لتعزيز التفاهم الربيطاين العريب"
  . األجنلو عربية، واالحتاد العريب الربيطاين لألعمال اخلريية، وجملس عمال الشرق األوسط

ولعل أهم إفرازات مركز الشرق األوسط للدراسات العربية هو املركز العريب الربيطـاين، الكـائن مقـره يف    
حاليـا منصـب رئـيس جملـس اإلدارة      السري هارولـد بيلـي، الـذي يشـغل    : وكان من أهم قادته ومديريه. لندن

املشترك للمهرجان العاملي لالحتاد اإلسـالمي باالشـتراك مـع السـفري اإلمـارايت حممـد تـاجري، وسـري ريتشـارد          
بومونت، وسري تشارلز دوك، وسري جيوفري فريلونغ، وكولن جاكسون عضو الربملان، وبيتر مانسفيلد مؤلف 

  .وي، وروبرت سوان، وهو عميل استخبارايت بريطاين تايلندي، وجون ريدا)سوق النفط" (بيتروماركت"
، عندما نقل اإلخوان املسـلمون مقـرهم الرئيسـي مـن القـاهرة إىل لنـدن وجنيـف        ١٩٥٥ومن مث ففي عام 

بسويسرا، عندما دفعهم عبد الناصر للرحيل من مصر، فإن اإلخـوان كـانوا خيرجـون بعالقـة اسـتمرت لفتـرة       
  .طويلة إىل حيز العلن

أمـا يف القـاهرة   . يف جنيف، قام قائد اإلخوان املصري، سعيد رمضان، بإنشاء معهد الدراسات اإلسالميةو
فأُدين رمضان بالتآمر على قتل عبد الناصر، واُم بإقامته عالقة مع املخابرات اإلسرائيلية، غري أن هذا مل مينعه 

مع سـالم عـزام بتأسـيس الـس اإلسـالمي       من تأسيس مقر رئيسي لإلخوان يف أوروبا، حيث قام باالشتراك
يف " الدينيـة "راكـز  ألوروبا، الذي يتوىل توجيه اإلخوان من املغرب إىل باكستان واهلند، ويـتحكم يف مئـات امل  

من الشرق األوسـط   ليني ورجال الدين اإلسالمي يف كلّبا الغربية، ومن مث آالف الطالب األصوكل أحناء أور
  .وأوروبا



  

 

   

الـيت  ) الدوليـة (ات التنسيق التابعة لإلخـوان املسـلمني فهـي مؤسسـة اإلسـالم والغـرب       أما أحدث مؤسس
  .، ويقع مقرها الرئيسي يف جنيف١٩٧٧تأسست عام 

، ومهـا أورليـو بيتشـي مـن نـادي رومـا،       "غري املسلمني"وتدعم مؤسسة اإلسالم والغرب اثنني من النجوم 
املعروف كذلك باسم قدم (صاد اإليراين، ولورد كارادون واليت أسهمت سياساته يف قضاء اخلميين على االقت

  .، خبري بريطانيا يف القدس والسفري الربيطاين السابق إىل األمم املتحدة)هيو
وكان من بـني اجلهـات الـيت عملـت علـى تأسـيس املؤسسـات صـندوق التكافـل اإلسـالمي، وهـو أحـد             

ملؤسسة األخرى اليت حتمل اسم االحتاد الـدويل ملعاهـد   املشروعات الفرعية للملتقى اإلسالمي العاملي، غري أن ا
الدراسات املتقدمة، هي مؤسسة أرفع قدرا بكـثري، إذ تضـم قائمـة مؤسسـيها أورليـو بيتشـي؛ وأمـري هولنـدا         

ويشـغل  . أندرسـون . بريارد، رئيس جمموعة بيلدر بريغ؛ ورئـيس مؤسسـة أتالنتـك ريـتش فيلـد روبـرت و      
  .معهد أسنبأندرسون أيضا منصب رئيس 

ذكر األمني العام ملؤسسة اإلسالم والغرب، دكتور مارسيل بواسار، نائب مدير الدراسات يف كلية جنيف 
للدراسات الدولية العليا، يف مقابلة شخصية أن االجتماع التحضريي األول ملؤسسة اإلسالم والغرب كـان يف  

. ١٩٧٨، وبـاريس عـام   ١٩٧٧ة يف فينسـيا عـام   ، يف حني عقـدت اجتماعـات املتابعـ   ١٩٧٦كامربيدج عام 
يف سياق احلاجـة  " التقارب بني اإلسالم والغرب"وطبقًا ملا ذكره بواسار، كان تركيز املناقشة على احلاجة إىل 

بالدراسـات  "ماليـني دوالر للمشـروعات اخلاصـة     ١٠، وخصصـت ميزانيـة بلغـت    "نظام عـاملي جديـد  " إىل 
مفهـوم  "؛ ودراسـات بشـأن   "وجيا على احلياة الثقافية واالجتماعيـة لكـال اجلـانبني   اخلاصة ألثر العلوم والتكنول

  ".جتديد املؤسسات اإلسالمية وتأسيس مراكز إسالمية جديدة"و" املسلمني حلقوق اإلنسان
تايلور، مدير الس املسكوين للكنائس الكائن مقره يف جنيف، هـو مهـزة الوصـل    . كانت القس جون ب

، امتـدح  ١٩٧٩ويف لقـاء شخصـي جـرى يف ديسـمرب     . ربوتستانتية ومؤسسة اإلسالم والغـرب بني الكنيسة ال
بـاقي األمـم ستمسـها روح    "وتنبـأ أن  " عصر النهضة اإلسالمي"تايلور ثورة اخلميين يف إيران بوصفها بدايات 

جلزائـر، حيـث   ، وذكر باألخص تركيا، اليت ستكون الغلبة فيها لرجال الدين، ومصـر وا "االنتفاضة اإلسالمية
  ".يلعب اإلخوان املسلمون دورا بالغ األمهية

كانت شبكة قيادة اإلخـوان املسـلمني يف أوروبـا هـي خـري جتسـيد ملـا قصـده زبينغيـو برجيينيسـكي بلفـظ            
، فهذا هو األداة اليت جيري إعدادها إلدخال األمم اإلسالمية يف حتالف مـع حلـف مشـال    "األصولية اإلسالمية"

خالل الس اإلسالمي ألوروبا، الذي يديره سـالم عـزام، مت اختـاذ اخلطـوات األوىل لتحقيـق      ومن . األطلسي
  .ذلك متاما، عن طريق املعهد اإلسالمي لتقنية الدفاع

على يد الس الذي يديره عزام، واليوم يشغل عزام منصب رئـيس جملـس    ١٩٧٨أُنشي املعهد أواخر عام 
، )وهـو جهـة تابعـة للمعهـد    (، رئيس احتاد الصـحافة اإلسـالمي   يظم علحكام هذا املعهد، يف حني يشغل مع



 

 

   

، ١٩٧٩فربايـر   ٩ - ٥وشهدت لندن حلقة حبـث افتتـاح املعهـد يف الفتـرة مـن      . منصب األمني العام للمعهد
وحضر حلقة البحث عدد كبري من خرباء االستراتيجيات العسكرية والضـباط مـن العـامل اإلسـالمي، وخباصـة      

وتلزم لوائح املؤسسة . من باكستان، ومن دول حلف األطلسي، مع وفد ضخم من اململكة املتحدةاجلنرال زيا 
  . املعهد جبلب أحدث أنظمة التسليح املتاحة

وحىت يتسىن أن نتذوق نكهة التطوير اليت خيطط املعهد إلضفائها على قضية اإلخوان املسلمني، مع التعاون 
بروهـي،  . ك. ، لنلق نظرة على العرض التقدميي الذي قدمه يف املؤمتر أيف الوقت ذاته مع حلف مشال األطلسي

  ). ١٩٧٩بوتو عام  يمهد الطريق إلعدام ذو الفقار عل الذي(الرئيس السابق للمحكمة الباكستانية العليا 
ستراتيجية تعـزز مـن أمهيتـها مـن حيـث القـدرات       االدول اإلسالمية حتتل مكانة جغرافية " أعلن بروهي أن

وجيـب أن تسـعى الـدول     ...فاعية، إذ أن العديد منها يقـع علـى الطـرق الربيـة والبحريـة احليويـة يف العـامل       الد
اإلسالمية لالعتماد على أنفسها يف االسـتعدادات الدفاعيـة، وهـو مـا سـيعد رادعـا حيـول دون انتـهاك حرمـة          

وينبغـي بـذل جهـود متضـافرة     . ز وغـال سيادا اإلقليمية، وأسلوا اإلسالمي يف احلياة الذي ترعاه بكل عزي
إلحياء الروح اإلسالمية احلقيقية، لتمكني العـامل اإلسـالمي مـن مواجهـة التحـديات األيدلوجيـة واالقتصـادية        

  ".والعسكرية اليت ميوج ا العصر احلايل
  .باملقاتالت النفاثة األمريكية والربيطانية بالطبع

املسلمني يقع يف غـرب أوروبـا، فإنـه بطبيعـة احلـال يقـع بالدرجـة        غري أنه إذا كان املقر الرئيسي لإلخوان 
  .األوىل يف العامل العريب املتوسطي ودول اخلليج الفارسي

وميكن القول أن االستقصاءات األخـرية أوضـحت وجـود العديـد مـن النقـاط الوسـيطة ألنشـطة اإلخـوان          
 -ان املسلمني تتدفق من لبنان وسوريا إىل قربص قناة لألوامر الصادرة عن اإلخو كومما يذكر أن هنا. املسلمني

ومن هنـاك إىل جزيـرة مالطـة، الـيت      -اليت لطاملا كانت مهزة وصل االستخبارات الربيطانية بالشرق األوسط 
  .يعتقد الكثريون أا إحدى القواعد الرئيسية لإلخوان يف مشال إفريقيا ومصر

طانيني، لن تستطيع مجاعة اإلخوان املسلمني أن تكون اخلطـر  وحىت يف ظل رعاا األوربيني الغربيني والربي
السياسي اليت هي عليه اآلن، إن كانت جمرد جمموعة من العصابات اإلرهابية الصغرية ضعيفة التنظيم يف الشرق 

 وبالنسبة ألي دولة إسالمية، لن تعدو زمر الطالب األصوليني واملذاهب والطوائف املتعصبة، واخلاليا. األوسط
املتطرفة لغربان العصور الوسطى، جمرد مشكلة روتينية تواجه الشرطة، غري أن اإلخوان املسـلمني متثـل ديـدا    

  .على مستوى أعلى
يف كل الدول العربية ويف تركيا والعديد من الـدول اآلسـيوية، حيظـى اإلخـوان املسـلمون حبمايـة الـوزراء        

  . أعلى املناصب احلكوميةوضباط املخابرات واألمن وضباط اجليش، وغريهم يف



  

 

   

ورجال التحقيقات الذين يسعون لتعقب قادة اإلخوان املسلمني جيدون حتقيقام قد أُوقفت بصورة غامضة 
كمـا يتـردد   . ، كما يتعرض ضباط األمـن ومسـؤويل تنفيـذ القـانون الغتيـاالت مفاجئـة      "عليا"بناء على أوامر 

  .ال يرغب يف أن يطأ أحد أصابع قدمه" السيد الكبري"وان ألن السياسيون يف فتح حتقيق يتوغل إىل داخل اإلخ
حيظى اإلخوان املسلمون بقدر كبري من املساعدة من الفساد البسيط، فالكميات الضخمة من األموال الـيت  
تتدفق إىل خزائن العديد من الدول اخلليجية خلقت طبقة من املسؤولني املرتشني، ويعد املبعوث اخلاص احلـايل  

  .امعة العربية إىل األمم املتحدة، الدكتور كلوفيس مقصود مثاالً على هذه الظاهرةلجل
وليس هذا هو جذر املشكلة، فجماعة اإلخوان املسلمون احلقيقية ليست ذلك الشيخ املتعصب وتابعه الذي 

ولئـك اـانني، ومـا    ال يقل عنه تعصبا، وليست أولئك املُلل وآيات اهللا الذين يقودون البيئات اليت يرتع فيها أ
  .اخلميين والقذايف واجلنرال زيا ما هم إال دمى مزركشة

إن اإلخوان املسلمون احلقيقيون هم أولئك الذين ال تتلطخ أيـديهم أبـدا بأعمـال القتـل واحلـرق، بـل هـم        
الفارسـية  املصرفيون ورجال املال السريون الذي يقفون خلف الستار، وأفراد العـائالت العربيـة أو التركيـة أو    

القدمية الذين تضعهم أنسام يف مصاف النخبة احلاكمة، باإلضافة إىل مؤسسات أعمال واسـتخبارات سـرية   
  .مرتبطة بطبقة النبالء األوربيني السود، وخباصة النخبة الربيطانية احلاكمة

يف عشـرات  وكذلك فإن اإلخوان املسلمون هم املال، فـاإلخوان املسـلمون جمـتمعني قـد يتحكمـون غالبـا       
املليارات من الدوالرات على هيئة أصول سائلة قريبة، ويتحكمون يف مليارات أخـرى يف عمليـام التجاريـة    
اليومية، ويف كل شيء بدًءا من جتـارة الـنفط واألعمـال املصـرفية وحـىت تـرويج املخـدرات وجتـارة األسـلحة          

املسلمني، ال يقوم الربيطانيون واألمريكـان   ومن خالل التحالف مع اإلخوان. احملرمة، وريب الذهب واملاس
شركاء يف إمرباطورية مالية قوية وعاملية متتد مـن حسـابات بنـوك     نشراء إرهابيني مأجورين، بل يصريوفقط ب

هل حيتاج بريت النس إىل . سويسرا املتخمة باملال، حىت اجلنان املالية البحرية يف ديب والكويت وهونج كونج
هـل يبحـث احتـاد    . من الدوالرات إلخراج مصرفه من أزمته؟ فليجرب اإلخـوان املسـلمني   بضع مئات املاليني

ع مليارات يف مشروع تنقيب عن مواد خام يف إفريقيـا؟ فليجـرب   ضشركات يف لندن عن شركاء يستثمرون ب
لتجرب هل تبحث إحدى تكتالت البيوت املصرفية يف أن تبدأ جولة يف الفرنك الفرنسي؟ ف. اإلخوان املسلمني
  .اإلخوان املسلمني

منذ مقتل أكثر من ستني طالبا عسكريا يف سوريا، وعمليات القتل األخرى اليت ال تحصى لكبـار وصـغار   
الضباط السوريني بعد ذلك، مل تتم عملية واحدة إللقاء القبض على إرهابيي اإلخـوان املسـلمني الـذين أعلنـوا     

ان ملوجة العنف ضد حكومة الرئيس األسـد أصـدقاء أقويـاء يف    وقد ك. مسؤوليتهم عن تلك األعمال الوحشية
  .احلكومة ذاا



 

 

   

وقد كان اثنان من هؤالء األصدقاء أشخاصا بالغي القوة، من أمثال العقيد رفعـت األسـد شـقيق الـرئيس،     
  .الذي يرأس لواًء عسكريا خاصا، ونائب رئيس الوزراء، حممد حيدر، إمرباطور سوريا االقتصادي

لقصة الكامنة وراء هذين الراعيني لإلخوان املسلمني مثـاالً واضـحا علـى كيفيـة عمـل خطـة برنـارد        وتعد ا
لويس يف هذا اال، إذ كان رفعت األسد وحيدر من العلويني، وهي طائفة متثـل أقليـة يف سـوريا، غـري أـا      

العلويني، وزعـم أـا متـت    تسيطر على النظام احلاكم، وقد وجهت معظم االغتياالت اليت وقعت مؤخرا ضد 
كيف ميكن أن يكون ذلك ممكنا؟ تـذكر املصـادر   ). أو األصوليني(على يد اإلخوان املسلمني املناصرين للسنة 

أن رفعت وحيدر كانا يناصران سرا االغتيـاالت ضـد العلـويني لتـدعيم مـوقفهم يف االنشـقاق علـى العلـويني         
ت وحيـدر، الـذين وردت أنبـاء علـى ارتباطهمـا باملخـابرات       ومـن مث كـان رفعـ   . وإضعاف احلكومة املركزية

  .الرومانية، كانا يعمالن جنبا إىل جنب مع اإلخوان
عظم السوريني، عمل اإلخوان يف سوريا ويف لبنان كحائط صد لنفـوذ  مومن الناحية التارخيية، وكما يعلم 

لربيطـانيون هجـومهم النـهائي لطـرد     ، عنـدما بـدأ ا  ١٩٤٤ويف عـام  . فرنسا، وخباصة شارل دجيول يف املنطقة
وكـان  . كفرع من مجاعة اإلخوان املصرية القوية حينئـذ " شباب حممد"الفرنسيني من املنطقة، بزغ جنم مجاعة 

  .محص ومحاه وحلب: النفوذ الربيطاين يتركز يف املثلث الذي يشمل املدن السورية الثالث
من اململكة العربيـة السـعودية واألردن،    عينها يف كلٍّة بوطبقًا ملا ذكرته الصحف السورية، فإن دوائر رمسي

وهناك تقارير عـن معسـكرات تـدريب شـبه     . تقدم مساعدة لوجستية وعسكرية لإلرهابيني اإلخوان يف سوريا
ويف مثـال واحـد علـى األقـل، امـت سـوريا منظمـة        . عسكرية يف األردن، يتدرب فيها اإلخـوان املسـلمون  

بأا كانت مسؤولة يف لبنـان عـن    -اليت حتظى بروابطها اخلاصة مع اإلخوان املسلمني  –التحرير الفلسطينية 
  .رفيع املستوى تدريب إرهابيي اإلخوان الذين قاموا حينئذ باغتيال مسؤول سوري

الكتائبيون املسيحيون، : غري أن اإلخوان املسلمني حيظون كذلك بدعم ألد أعداء منظمة التحرير الفلسطينية
  .كانوا يقدمون األسلحة واملال لإلخوان السوريني الذين

  . وكذلك فإن مجاعة األمل الشيعية يف جنوب لبنان متنح املال واألسلحة لإلخوان السوريني
وكانت لبنان هي املمر الذي تصـل عـن طريقـه املسـاعدات الـواردة مـن املخـابرات اإلسـرائيلية لإلخـوان          

  .املسلمني
املصري أنور السادات بالرئيس احلايل لإلخوان املسلمني يف بـالده، الشـيخ    ، التقى الرئيس١٩٧٩ويف عام 

املساري من جملة الدعوة، يف وليمة، أعلن فيها السادات أنـه ال حيمـل أي ضـغينة ضـد اإلخـوان، وأنـه ينبغـي        
  .اجلماعةومن مث قطع اإلخوان شوطًا طويالً منذ أن أعلن عبد الناصر رمسيا حل . اعتبارها قوة وطنية خملصة



  

 

   

يف اجلماعة، ويعمل اإلخوان يف مصر حاليا متاما كما كانت تعمل " سابق"وبالطبع، فإن أنور السادات عضو 
 ويعتقد بشكل عام أن التحكم السياسي يف اإلخوان. أي كذراع للبوليس السري: أيام عمل السادات لصاحلها

اإلسرائيلية  عد التهامي حلقة الوصل مع املخابراتوي. يقع حتت سلطة حسن التهامي، املستشار اخلاص للسادات
  .ويف العام املاضي، أعلن التهامي أن مصر رمبا حتشد مليون مسلم للتوجه إىل القدس. واألمريكية والربيطانية

ويتربع اإلخوان الرمسيون يف مصر على عرش جمموعة وفرية من اموعات اإلرهابية السـرية الـيت ال تـرتبط    
رمسيا، إال يف تنفيذ أوامرها، ومن بني هذه اموعات التكفري واهلجـرة، الـيت ترجـع جـذورها إىل      ا ارتباطًا

  .يف اقتحام املسجد احلرام يف مكة ١٩٧٩كما ذُكر تورط اجلماعة عام . حسن البنا ذاته
يدة األخرية، ويف األعوام العد. وكذلك هناك اجلماعة اإلسالمية، اليت بدأت يف جامعة األزهر يف عهد البنا

ويف أسيوط، عثـرت  . نفذت الشرطة املصرية العديد من عمليات إلقاء القبض واسعة النطاق ضد هذه اجلماعة
وخـالل شـهر   . الشرطة على آالف األسلحة اآللية، معظمها بنادق رشاشة إسـرائيلية الصـنع مـن طـراز أوزي    

العسـكرية، مشـجعة صـحيفة لومونـد      رمضان املقدس عنـد املسـلمني، استعرضـت اجلماعـة اإلسـالمية قوـا      
  .الفرنسية على التعليق بأن احلركة تنافس اجليش املصري كقوة منظمة

 علــى احلكومـات اــاورة ملصــر،  -بصـورة شــبه رمسيـة  –وفضـالً عمــا سـبق، ســيطر اإلخـوان املســلمون    
  .كالسودان وليبيا

وحتت تأثري الترايب، أدار . يد اإلخوان فمنذ تعيني حكومة الشيخ الترايب يف السودان، كان السودان لعبة يف
السودان ظهره للعالقة اليت ظل يرسيها مع جارته إثيوبيا، وهو يقدم املساعدة حاليا جلبهـة التحريـر اإلثيوبيـة،    

  .وهي حركة حرب عصابات موجهة تسعى لالستقالل عن إثيوبيا
اء إفريقيا بأسـرها بتربتـه اخلصـبة يف    وال شك أن السودان حيظى باإلمكانات اليت تؤهله ألن يصبح سلة غذ

مستنقعات السود يف اجلنوب، غري أنه مل ينجح مطلقًا يف التغلب على التخلف الذي يعاين منه منذ أن صـارت  
واآلن يواجـه هـذا القطـر زيـادة سـريعة يف احلركـات الطائفيـة الـيت تشـمل          . الدولة عبدا يف العصور الوسطى
ومعظـم هـذه الطوائـف تعبـد آهلـة تعـود أصـوهلا إىل أسـطورة         . مناطقه النائية الدراويش والوعاظ املتعصبني يف

  .إيزيس وأوزوريس اليت سبقت اإلسالم
ويعمل اإلخوان يف ليبيا من خالل إخوان السنوسي، وقد تضاءلت قوة إخوان السنوسي قليالً منـذ وصـول   

خوان السنوي هـم مـن نظمـوا الفيلـق     ، كان إ١٩٧٩ويف يوليو . األصويل اإلسالمي معمر القذايف إىل السلطة
  .اإلسالمي املكون من الكوادر املصرية والليبية والتونسية للحرب يف أوغندا دعما للرئيس عيدي أمني

إن السنوسيني طائفيون للغاية، وغالبا ما كان يتم إخطار الصحفيني املستفسرين إخطارا صارما بأنه مل يعد 
، تصدر السنوسيون عناوين األخبار، حيث ١٩٧٧غري أنه يف يوليو ". ع ممل يسم"هلم وجود، بل وأن أحدا 



 

 

   

ذكرت صحيفة لبنانية أن السادات كان خيطط إلبرام صفقة مع السنوسيني، ويقع هذا التجمع يف مركز روحي 
والعديـد مـن   . يدعى الكُفرة يف وسط صحراء ليبيـا الشـرقية، ظـل يسـتخدم لفتـرة طويلـة كقاعـدة عسـكرية        

  .الت الكربى يف برقة أعضاء يف مجاعة اإلخوانالعائ
لقد كان ملصر واملغرب اخلميين اخلاص ا وهو اإلمام األعمى املعروف بالشيخ كشك، الذي يؤم مسـجد  

مصر وفساد احلياة السياسية، كمـا هـاجم اتفاقيـة    " تغريب"وطوال أعوام، ظل اإلمام األعمى يهاجم . القاهرة
أكثر الرجـال شـعبية يف كـل    "لسادات مل يلقِ القبض على هذا املُحرض، وهو يعد غري أن أنور ا. كامب ديفيد

  ".أحناء مصر
، حـدث أمـر غريـب يف منطقـة مـديا يف      ١٩٧٩ففـي عـام   . وميتد تأثري كشك كذلك إىل تونس واجلزائـر 

ام يف مكة، زائر، جنوب اجلزائر العاصمة، بالقرب من قرية بليدا، حيث انتشر خطاب ينقل فحوى رؤيا إماجل
  .معلنا اية وشيكة للعامل، وقد طلب اخلطاب من كل من استلمه أن ينسخه وينقله إىل شخص آخر

ومن فعل ذلك سينشر ما يف اخلطاب وسيدخل الناسخ اجلنة عند موته، وإذا مل يقم بنسخ اخلطاب ستصيبه 
يب اجلزائـر، طبقًـا ملـا ذكرتـه صـحيفة      وقد أدى انتشار هذا اخلطاب إىل حالة من الرعب بني فالحي جنـو . اللعنة

   .ااهد اجلزائرية
وقـد كـان مركـز العمليـات وال     . وطبقًا ملصادر جزائرية فقد مت نشر هذا اخلطاب ذاته يف فترة الثالثينيـات 

" مدرسـني أجانـب  "وتـذكر الصـحيفة اجلزائريـة أن    . يزال متمثالً يف شبكة يف قصر البخـاري يف منطقـة مـديا   
وكان أصـوليو  . راء، بالتعاون مع أشخاص بعينهم يف جامعة اجلزائر ومسجد شاتونول يف بليداينشرون هذا اهل

  .كشك خيربون أن الصالة على أرض مؤممة حرام
كما مت الكشف أيضا عن انتشار آالف أشـرطة الكاسـيت خلُطـب الشـيخ كشـك بـني الفالحـني يف هـذه         

  .ثناء فترة نفيهاملنطقة، وهو نفس التكتيك الذي استخدمه اخلميين أ
كان االستماع إىل الشيخ األعمى بالنسبة للفالحني املتخلفني خمتلفًا متام االختالف عن استماع املتعلمني يف 

يف املائـة مـن الشـباب يف جامعـات الـبالد مبناصـرة        ٢٥فطبقًا ألحدث التقديرات، مت تشجيع قرابة . مصر إليه
  .اإلصالحات اإلسالمية اليت يدعو إليها كشك

لقد ظـل احتـاد الطـالب    : "١٩٨٠لقد ذكر القائد اإليراين يف حديثه أمام احتاد الطالب املسلمني ربيع عام 
وواصل القائد حديثه ". املسلمني بعيدا عن اململكة العربية السعودية قدر املستطاع، لكين أعتقد أن هذا سيتغري

احمليطة باألمري عبد اهللا وامللك، كما أن علماء الدين  يف اململكة العربية السعودية، حنن نعمل مع العصبة: "قائالً
ومنذ اغتيال امللك فيصل، صار احلاكم اجلديد، ويل العهد فهد، أكثر مناصرة للغرب مـن أي فـرد   . يساندوننا

كما ساعدت االتفاقية املربمة بني مصر وإسرائيل على توسـيع اهلـوة بـني الفصـيلني، وهـو مـا       . من أفراد عائلته



  

 

   

فقد اعتمد فهد على التعاون مع اجليش املصري للحيلولة دون تسرب احلركات اإلسالمية . قفنا بالطبعيعزز مو
اإليرانية إىل اململكة العربية السعودية، غري أنه ال يستطيع التعاون مع مصر كما حيب، إذ أن زمرة األمري عبداهللا 

ركات يف كل مكان آخر يف العامل اإلسالمي، متعاطفة مع احلركة، وهي تستخدم دوالراا النفطية لتمويل احل
  ".فهي تتعاون مثالُ مع زيا يف باكستان، وأنا أعطي اململكة عشر سنوات على األكثر، ورمبا أقل

اجتمـاع منظمـة    وعقـب انقضـاء  . وجتد خطط اإلخوان املسلمني صدى يف الصحافة الربيطانية واألمريكيـة 
تعتمد قوة اململكة العربية السعودية على : "حيفة واشنطن بوستيف فيينا، كتبت ص ١٩٨٠األوبك يف سبتمرب 

وقـد أوضـحت القالقـل الـيت وقعـت يف مكـة حيـث اقـتحم اإلخـوان          . عدم وجود إيران أخرى يف عامل النفط
  ".القادمة قد تكون هي اململكة العربية السعودية ذاا" إيران"املسلمون املسجد احلرام، أن 
سلمني يف اململكة العربية السعودية، يف ظل محاية فصيل واحد من العائلة املالكة، ويزدهر تواجد اإلخوان امل

  .واألمري عبد اهللا هو الرجل الثالث يف البالد، والقائد القوي للحرس الوطين. وهو الزمرة احمليطة باألمري عبد اهللا
كرية الـيت سـاندت اسـتيالء    تشكل احلرس الوطين من بقايا إخوان السعودية، الذين كانوا القوة شبه العسـ 

وحىت يومنا هذا، متثل القبائل املختلفة يف الصحراء . امللك عبد العزيز مطلع هذا القرن على شبه اجلزيرة العربية
جمموعة من املافيا واملنشقني الـذين يلتفـون حـول شـخص      -رغم أا مل تعد حتظَ بتأثريها السابق  -السعودية 

  .األمري عبد اهللا
صدر الرئيس يس األمري هو الوحيد من رجاالت الصفوة الذي يرعى اإلخوان املسلمني، حيث يومع هذا فل

السابق للمخابرات السعودية، كمال أدهم، وعائلة املستشار امللكي رشيد فرعون، وابنه رجل األعمال غياث 
منصـب وزيـر   وكذلك فإن األمري حممد بن فيصـل، الـذي كـان يشـغل سـابقًا      . فرعون، التوجيهات لإلخوان

، أن اخلميين وملل إيران يحدثون ١٩٨٠املوارد املعدنية واملياه يف اململكة، أعلن خالل زيارته إىل نيويورك عام 
  .يف إيران" ضة إسالمية"

داعمو اإلخوان السعوديون من أقوى الرجال وأكثرهم ثراًء يف العامل اإلسالمي، إذ يتربع األمري حممـد   ويعد
وريته الصغرية اخلاصة، اليت تشمل احتاد املصـارف اإلسـالمية يف جـدة، وفروعـه املنتشـرة يف      على عرش إمرباط

وقد رعـى األمـري، باالشـتراك مـع األرسـتقراطيني األوربـيني، حمادثـات        . ست دول إسالمية أخرى على األقل
  ".بعملة الدينار اإلسالمي"يعتمد على ما يعرف " نظام عاملي إسالمي"بشأن تأسيس 

ذات قــدرات متناميــة ميكنــها حتقيــق نبــوءة زبينغيــو  –شــك أن كــون اإلخــوان املســلمني قــوة كــبرية وال 
قد بات أمرا واضحا، غري أن الصـدمة احلقيقيـة هـو امـتالك اإلخـوان املسـلمني        -" قوس األزمة"برجيينيسكي 

وهـذه هـي قصـتنا الـيت     . لتلك السيطرة القوية على األحداث يف الواليات املتحدة، اليت هي بلد غري إسـالمي 
  . سنسردها يف الفصل القادم



–    
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"طرد مرسل للسيد طباطبائي لدي"  
، يف ضاحية مرييالند، يف واشنطن دي سي، حيث نظر ساعي الربيـد نظـرة   ١٩٨٠من يوليو  ٢٢كان ذلك يف 

تردد الرجل، ولعله شعر ـاجس بوجـود أمـر مريـب يف سـاعي الربيـد       . مقتضبة إىل الرجل الذي خرج إىل الباب
  ".إنه يقول أن عليك التوقيع على استالم الطرد بنفسك: "على عتبة املرتل، غري أنه استدعى زميله قائالًالواقف 

إنـه رئـيس مؤسسـة التحريـر اإليرانيـة، الكـائن مقرهـا يف        . يف السري ناحيـة البـاب  " علي أكرب طباطبائي"شرع 
ية يف واشـنطن، الـيت تشـغل مـبىن فخمـا يف      وحىت عامني فقط، كان املستشار املعلومايت للسفارة اإليران. واشنطن

  .ماساشوسيتس أفينو، غري أنه مع قيام الثورة يف إيران، وجد نفسه فجأة بال عمل
ومنذ ذلك احلني، أنشأ املؤسسة كأداة للمعارضة ضد اخلميين، ورغم التهديدات الـيت يتلقاهـا مـن أنصـار آيـة      

لقد ناصره العديد من اإليرانيني اآلخرين . وحيد تقريبا ضد اخلمييناهللا، إال أنه رسخ أقدامه بوصفه املتحدث العام ال
  .الظهور علنا ائفني منخلكن عن بعد، إذ كانوا  -مجهوريني وملكيني وعسكريني  -

، يرتدون أقنعة ويرددون شعارات تافهـة، مطـالبني   انيون ذوو وجوه مقيتة يف الشوارعمنذ عامني، سار طلبة إير
أما اآلن فإن الطرف اآلخر للقضية هو . يف األخبار التلفزيونية األمريكية، صار هذا املشهد مألوفًاو!" باملوت للشاه"

مسـرية آلالف   ىيوليـو، أعلـن طباطبـائي أن مؤسسـة التحريـر اإليرانيـة سـترع        ٢٧الذي سينظم املسـريات؛ ففـي   
بلوماسيون السـابقون وضـباط اجلـيش    لقد انقلبت الطاولة، وهذه املرة سيكون الد. املعارضني للخميين يف واشنطن

  .وأصحاب املهن املتخصصة والطبقة املتوسطة هم من يرتلون إىل الشوارع
فتح طباطبـائي البـاب   . وعلى الباب نفد صرب ساعي الربيد، ففي يده املختبئة خلف الطرد، كان ميسك مسدسا

ألقى الرجل الطرد وانطلق مسرعا .  على الفورفأطلق الرجل عليه طلقات عديدة يف الصدر واملعدة، مرديا إياه قتيالً
بسرعة من ضاحية مرييالند اهلادئة إىل شاحنته وفر.  

كان الوقت ال يزال يف الصباح، ويف غضون ساعتني، كان منفذ االغتيال، ديفيد بيلفيلد، املعروف أيضا باسـم  
سعيد رمضان من معهد الدراسـات   داوود صالح الدين، جيري مكاملة شخصية إىل جنيف، سويسرا، للتحدث مع

  .اإلسالمية
الذي مل يتم التعرف عليه والذي حيمل جوازات سفر عديدة، لعلها ليبيـة   –والحقًا يف هذا املساء، سافر بيلفيلد 

وهناك قام بتغيري الطائرات، واختاذ هوية أخرى، والتسلل خلسة من . إىل نيويورك حتت اسم مستعار –أو جزائرية 
  .تقالل طائرة متجهة إىل سويسراالسلطات واس

، اجتمعـت جمموعـة مـن اإليـرانيني املسـتبعدين إىل      ١٩٨٠يوليـو   ٣١غري أن األمر مل ينته عند هذا احلـد، ففـي   
يوليـو، والـيت وقعـت رغـم مقتـل       ٢٧املنفى، وبعضهم ممـن شـارك يف املسـرية املناهضـة للخمـيين يف واشـنطن يف       
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ويف واشنطن، كان شهريز قد أجرى مقابلة ). جاما(د حركة استقالل إيران طباطبائي، يف مرتل قمبيز شهريز، قائ
بوصـفها  ) سافاما(شخصية يف التلفزيون بشأن مقتل طباطبائي، وأدان وزارة االستخبارات واألمن الوطين اإليرانية 

  .املسؤولة عن العملية
. يف سـيارته إىل حـني انتـهاء املناقشـة     خارج املرتل، كان الطالب اإليراين الشاب صديق املقيمني بالدار، ينتظـر 

والحظ هذا املتسـلل الرجـل   . وبينما هو يتجول ببصره، ملح ما بدا وكأنه رجل يتسلل إىل املرتل عرب إحدى النوافذ
  . اجلالس يف السيارة، فبادر إىل اهلرب خمتفيا يف اية الشارع

سيارة مباشرة، جامثًا على النافذة املوجودة جبـوار  وبعد ذلك، ويف غضون دقائق قليلة، ظهر املتسلل فجأة أمام ال
خرج الطالب ببطء من السيارة، وأطلق الرجل من مسدسه مخس طلقات على معدة الطالب، فلم تصبه إال . السائق

  .والذ منفذ االغتيال بالفرار. طلقة واحدة، إال أنه أصيب إصابة خطرية
والـذي أكدتـه    وكان أكثـر التقـارير إثـارة للدهشـة،    . طبائيويف واشنطن، يتتبع احملققون خيوط جرمية قتل طبا

مصادر إيرانية عديدة، يؤكد أن اجلنرال حسني فردوست، الذي كان يعتقد أنه منسق شؤون وزارة االسـتخبارات  
  .وقوع العملية مباشرة وقتلصاحل نظام اخلميين، قد شوهد يف واشنطن ) سافاما(واألمن الوطين 

جمع، إذ اكُتشف أن ديفيد بيلفيلد عضو يف عصابة من قطاع الطرق، جتمعت حول تاجر ها قد بدأت األدلة تت
كما اُكتشـف أن بيلفيلـد الزجنـي لديـه تـاريخ مرضـي مـن        . سجاد أمريكي من أصل إيراين يدعى باهرام ناهيديان

 الزنوج الراديكـاليني  االضطرابات يف الشخصية، وأنه انضم إىل خلية سرية معنية بأمور السياسة الطائفية للمسلمني
  .ويف النهاية وجد نفسه يعمل حتت إمرة ناهيديان، الذي استخدمه كحارس شخصي. يف منتصف السبعينات

يف واشنطن، وقد تعاون عن ) سافاما(ذاع صيت ناهيديان، وهو مناصر قوي للخميين، بوصفه رئيس عمليات 
  .غاآ يعل" الثوري"مع السفري اإليراين  كثب خالل الثورة

آخـر مكـان إقامـة    (يف ويسكنسـون أفينـو   " مرتلـه اإلسـالمي  "إن ناهيديان، الذي رشا بيلفيلد باملال ووضعه يف 
وكذلك كـان التـاجر وثيـق    . ، قد تقمص الشخصية التقليدية ملدير املرتل اآلمن إليواء اإلرهابيني)معروف لبيلفيلد

لمني، اليت تأسس مقرها يف واشنطن منذ سنوات على يد الصلة باموعة الفارسية الناطقة باسم احتاد الطالب املس
  .إبراهيم يازدي

وعنـدما بـدأت الشـرطة يف    . ومع هذا مل يتم إلقاء القبض على ناهيديان، ومل يـتم حـىت اسـتدعاءه لالسـتجواب    
 وذكرت الشرطة الحقًا أن إلقـاء القـبض علـى   . بإطالق سراح الرجل" العليا"استجواب ناهيديان، جاءت األوامر 

ناهيديان مت اعتراضه مبوجب أوامر من وزارة العدل اليت يرأسها بنجامني سيفيلييت، وجملس األمـن الـوطين برئاسـة    
  .زبينغيو برجيينيسكي

رين سـاعة مـن االغتيـال، اجتمـع منـدوبو جملـس األمـن الـوطين واملخـابرات املركزيـة           ـويف غضون أربع وعشـ 
لـدواعي  "ة يف مكتب سيفيلييت، وقرروا التعتيم علـى قضـية طباطبـائي،    األمريكية ووزارة العدل واملباحث الفيدرالي

  ".األمن الوطين
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غري أنه نظرا ألن املؤمتر الوطين للحزب الدميقراطي يف طريقه لالنعقاد يف مطلـع شـهر أغسـطس، أصـدر قمبيـز      
  .بيانا يتهمون فيه إدارة كارتر بالتعاون مع منفذي اغتيال طباطبائي) جاما(شهريز و

إن التزام إدارة كارتر املستمر بسياسة التحالف مع األصـولية اإلسـالمية قـد    : "بتصريح كان نصه) جاما(لت أد
منذ انسحاب حكومة الشاه الراحل ورئـيس الـوزراء شـهبور خبتيـار، مل تـؤد      : "وأضافت". أدى إىل أوضاع كارثية

كي، عن دعمه لألصولية اإلسـالمية بوصـفها   فقط إعالنات رئيس جملس األمن الوطين األمريكي، زبينغيو برجيينيس
يف الشرق األوسط، إىل تأسيس نظام ال يقل مهجية عن نظام بول بوت الكمبودي الذي " درعا واقيا من الشيوعية"

كان ينشر الرعب ويلقي القبض على املواطنني األمريكيني، بل دد الشرق األوسط بأكمله حبرب إقليمية زعزعـة  
  ...حتمال وقوع مواجهات بني القوى الكربىلالستقرار، مع ا

وما مل يتم التربؤ من هذا التحالف على الفور، فإن فرقة االغتياالت التابعـة للخمـيين سـيكون لـديها تـرخيص      "
وحنن بوصفنا اهلدف املعلن هلذه االغتياالت حنثكم على التربؤ من مبدأ . افتراضي بقتل خصومها يف الداخل واخلارج

حنـن حنـثكم علـى دعـم محلـة مدامهـة       . صولية اإلسالمية، اليت ال متثل التقاليـد الصـحيحة لإلسـالم   التحالف مع األ
  ".وتفكيك جلماعة اإلخوان املسلمني

بشـأن مقتـل طباطبـائي وتداعياتـه، االامـات الـيت وجهتـها        " إكزيكتيف إنتليجينس ريفيـو "دعم نتائج حتقيق 
در أخرى، معلومات من الشرطة ومسؤويل تنفيذ القانون واإليرانيني وقد مجع التحقيق، باإلضافة إىل مصا). جاما(

وتؤكد تلك املعلومات أن إدارة الرئيس كارتر توصـلت التفـاق مـع نظـام اخلمـيين للسـماح للشـرطة        . املستبعدين
  .السرية للخميين بالتعامل مع معارضيها داخل األراضي األمريكية

، وهـي  ١٩٧٧وصول إدارة الرئيس كارتر إىل سدة احلكـم عـام    وليس هذا فحسب، بل تؤكد املصادر أنه منذ
حتمي جمموعة يطلق عليها احتاد الطـالب املسـلمني، الـيت يقـع مقرهـا يف بلينفيلـد، يف إنـديانا، حيـث يقـع مركـز           

  .التدريب اإلرهايب التابع هلا
رة األمريكيـة يف طهـران،   حينئذ، فإنه عقـب االسـتيالء علـى السـفا    " واشنطن بوست"وطبقًا ملا ذكرته صحيفة 

واحتجاز الرهائن األمريكيني، أجرى باهرام ناهيديان اخلاضع للحماية، مكاملة هاتفية مع الطالب املسـيطرين علـى   
  .السفارة

وكذلك كان هذا الرجل على اتصال يومي بقادة احتاد الطالب املسلمني، وقد بدأ خطر اإلرهاب يف الواليـات  
ويف غضون عدة أيام من االستيالء على السفارة األمريكية يف طهران، تسلل . ب املسلمنياملتحدة بأفعال احتاد الطال

طالب إيراين على األقل سرا إىل الواليات املتحدة بتأشريات مزيفة، مت إصدارها خبتم التأشريات املوجود  ٣٠٠قرابة 
  . يف مبىن السفارة يف طهران

  .للعديد من هؤالء الطالب وقد وفر ناهيديان والكابنت سيتوديه املأوى
غري أن ناهيديان ما هو إال مهزة الوصل جلناح العمليات يف احتاد الطالب املسلمني، أما من يعطـي األوامـر فهـو    

يف مدينة نيويـورك، بالتعـاون مـع أخيـه ريـزا       ٥٧ويست شارع  ٩سايرس هامشي، اليت تقع املكاتب التابعة له يف 
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. بنك واحتاد شركات اخلليج األول احملـدود، الكـائن مقـره يف ويسـت إنـديز     ويشغل هامشي منصب رئيس . هامشي
ويتحكم هامشي يف شبكة من الشركات اليت تشمل انترناشيونال انترتريد، وذا أرابيان تـرادنج كومبـاين، وآي يت   

  . سي ليمتد، والبنك العريب األول
اخلميين يف الواليـات املتحـدة، ومتثلـت املسـؤولية      وطبقًا ملصادر إيرانية، فإن هامشي هو املنظم الرئيسي لسافاما

  .املنوطة به يف توفري األموال جلبهات السافاما يف الواليات املتحدة، عن طريق فروع شركاته يف جزر الباهاما
إكزيكتيـف  "يف مقابلة شخصـية أجراهـا مطلـع هـذا العـام مـع       . وبات واضحا أن هامشي ال خيجل من نشاطاته

  .، اعترف أنه ميرر األموال من إيران، وذكر أنه على عالقة وثيقة باحتاد الطالب املسلمني"إنتليجينس ريفيو
كما اعترف هامشي أيضا بكونه املستشار املقرب للـرئيس اإليـراين أبـو احلسـن بـين صـدر، وصـديق إلبـراهيم         

وقد ذُكر . لواليات املتحدةوقد أمد هامشي طهران مبعلومات استخباراتية مضادة عن جمموعات املعارضة يف ا. يزدي
أنه استأجر هلذا الغرض الكابنت ساياماك دايهيمي، وهو قائد سابق يف أسطول البحرية اإليرانية، الذي هو يف إجازة 

وكان الكابنت دايهيمي يتنقل ذهابـا  . من القوات املسلحة يف عهد اخلميين، وكان راتب هذا الرجل يدفع من إيران
، حسب مـا ذكـره هـو، بشـأن توريـد      "مع هيئات إيطالية حمددة"وروما، حيث جيري حمادثات وإيابا بني نيويورك 

  .قطع غيار عسكرية إىل إيران
كن مهمة دايهيمي األساسية كانت مراقبة أنشطة املستبعدين اإليرانيني إىل الواليات املتحدة، وخباصة تلك اليت ل

موقف ضابط االستخبارات املطلع على أعمال طباطبـائي،  تتضمن شؤونا عسكرية حمتملة، وهو ما يضع هامشي يف 
  .ومؤسسة التحرير اإليرانية

ومع هذا يسمح لبنك واحتاد شركات اخلليج األول، اململوك هلامشي، بالعمل يف الواليات املتحدة، رغم أنه غري 
اص به، عندما أعلـن الـرئيس   كما مل يتم إلغاء التصريح اخل. مسجل يف أي هيئة يف أي والية أو يف أي هيئة فيدرالية

  .كارتر جتميد كل األصول اإليرانية يف نوفمرب من العام املاضي
فمنـذ ينـاير   . وفضالً عن ذلك، أغمضت إدارة كارتر عينها عن أنشطة ناهيـديان، املـالزم األول التـابع هلـامشي    

ر علـى السـاحة وأنـه سـاعد يف     الظاه) سافاما(على األقل، علمت اهليئات الفيدرالية أن ناهيديان هو رجل  ١٩٨٠
  .توجيه اإلرهاب األصويل اإلسالمي يف الواليات املتحدة، وأنه املتحكم يف احتاد الطالب املسلمني

بنـوع مـن غسـيل     –ألف دوالر من إيران  ٧٠٠وعل سبيل املثال، كان معلوما للجميع أن ناهيديان قد أحضر 
مرب فمـن نـو   ٤ومنذ . فع مثن األسلحة املخصصة لفرقه اإلرهابيةليد -األموال عن طريق شركة السجاد اليت ميلكها 

  .، علمت اجلهات الفيدرالية بعالقته بقاتل طباطبائي، ديفيد بيلفيلد١٩٧٩عام 
تعرض ابين بيلفيلد وناهيديان لالعتقال معا يف اقتحام احتجاجي حمليط متثال احلرية، بعد ثالثة أيـام مـن اقتحـام    

  .هرانالسفارة األمريكية يف ط
كما كان ناهيديان حيظى بعالقات رمسية مع السفري اإليراين إىل الواليات املتحدة، وهو ما يظهر يف مسـتندات  

" ريسريش آند بابليكيشـرت "احملكمة اليت مت احلصول عليها من مقاطعة فريفاكس، فريجينيا، واخلاصة بتأسيس شركة 
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ري رحبية يف فولز تشريش يف فريجينيا، جريدة حتمل اسم وتصدر الشركة، املدرجة كشركة نشر غ. ١٩٧٩يف مارس 
  .، وهي خمصصة لنشر املذهب اخلميين)الثورة اإلسالمية" (ذا إسالميك ريفولوشن"

غا، الذي عمل حينئذ سـفريا إليـران يف الواليـات املتحـدة، كمـا      آملستندات أن مدير الشركة هو علي وتذكر ا
كما ذكرت وثيقة أخرى صـادرة  . و مؤسس الحتاد الطالب املسلمنييضم جملس اإلدارة كوكب صديق، وهو عض

كـرييب   ٢٠٤٦، أن املكتـب املسـجل للشـركة كـان يقـع يف      ١٩٧٩يونيو  ٥عن حمكمة مقاطعة فريفاكس بتاريخ 
  .واملبىن ملك باهرام ناهيديان. رود، ماكلني، فريجينيا

لقلق مما حيدث يف املزرعـة القريبـة يف بلينفيلـد،    م اصرح متحدث باسم جمموعة من مواطين إنديانا، الذين انتا
لكن صحفيا من إنـديانابولس نيـوز أخربنـا أـم حيـاولون إنشـاء       ". "مل نعر األمر اهتماما يف البداية: "إنديانا، قائالً

ا مـن  ومن مث أجرينا بعض املكاملات اهلاتفية لتحري األمر، وعلمنا أن بعض. ساحة للتدريب على إطالق النار هناك
  ".األشخاص الذين يقومون بإعداد املركز كانوا من املتورطني يف أحداث العنف يف ميسوري

، وهو االسم الذي أطلقته هذه اموعة من املواطنني على نفسها، مل حترز أي تقدم يف "املواطنني القلقني"غري أن 
العسكري ألعضـائه يف مزرعتـه القريبـة مـن     حماولتها إجبار احتاد الطالب املسلمني على وقف أنشطة التدريب شبه 

لقد جربنا رفع دعوى فيدراليـة ملـنعهم، غـري أن كـل مـا نقـوم بـه كـان يـتم          : " ذكر أحد أعضاء اجلماعة. بلينفيو
لقد كان هناك شخص ما يف مكان ما يف مستوى رفيع من حكومتنا ال يريـد كشـف هـذا األمـر، ومـن مث      . إمخاده

  ".كانوا حيبطون مساعينا
، وقام منذ ذلك احلني ببنـاء شـبكة تـدعو أو تـروع كـل طالـب       ١٩٦٣قد بدأ احتاد الطالب املسلمني يف عام ل

واسـتطاع االحتـاد شـراء مزرعتـه     . إيراين يدرس يف الواليات املتحـدة، وإمرباطوريـة جتاريـة وقـدرة شـبه عسـكرية      
ت اإلسـالمية يف أمريكـا الشـمالية،    ويذكر أن احتـاد الشـركا  . دوالر ٣٧٥,٠٠٠بسعر يبلغ  ١٩٧٦املهجورة عام 

كما يتوىل االحتاد تشـغيل  . كان يقوم بغسل عشرات املاليني من الدوالرات سنويا الستخدامها يف أغراض اإلخوان
ويف مركز التدريس اإلسالمي ". صن سيستمز"شركات مثل هيئة الكتب اإلسالمية وشركة السامل الزراعية وشركة 

  .ابولس، كانت تدرس األصولية اإلسالمية للشباب العرب والزنوج األمريكيني السجناءالتابع لالحتاد يف إنديان
، مل يكــن احتــاد الطــالب املســلمني ســوى مجعيــة غــري مترابطــة للطــالب العــرب يف اجلامعــات  ١٩٦٣يف عــام 

تخدموا ، اسـتحوذ عليهـا األعضـاء السـريون لإلخـوان املسـلمني، الـذين اسـ        ١٩٦٦األمريكية، غري أنه حبلول عام 
واليوم نستطيع رؤية قادة اإلخـوان املسـلمني   . جمموعة الطالب الناطقني بالفارسية يف االحتاد لتكون نقطة انطالقهم

إبـراهيم يـزدي   : ران اخلمـيين الذين استولوا علـى احتـاد الطـالب املسـلمني يف مناصـب عليـا يف القيـادة املدنيـة إليـ         
  .تشامران وصادق قطب زاده ىومصطف

كان استحواذهم على احتاد الطالب املسـلمني مـاكرا للغايـة ومدروسـا للغايـة، فقـد       : "طلع قائالًمذكر مصدر 
وأجرت املافيا اخلاصة م العديد من الـرحالت إىل الشـرق األوسـط جلمـع املـال، فقـد       . تسللوا إىل مراكز القيادة
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عومي شركة يف سينسينايت، وذهب حممد مشه إىل اململكة العربية السعودية للحصول علـى النقـد، حيـث    استطاعوا ت
  ".وكما تعلمون فنحن لدينا شركة خاصة: املتوقعة، مث يقول مثالً" الثقافية"سيناقش أنشطتهم السياسية و

دة حتـت سـتار احتـاد الطـالب     ويتضح مدى اتساع نطاق القوة التراكمية لإلخوان املسلمني يف الواليـات املتحـ  
مليـون دوالر فيمـا يـدعى مركـز التوثيـق اإلسـالمي يف منطقـة         ٢املسلمني من وجود جهاز حاسب آيل يبلـغ مثنـه   

ماليني دوالر عرب االحتاد لتمويـل   ٣، مرر اإلخوان املسلمون ما يصل إىل ١٩٧٧و ١٩٧٦ويف عامي . إنديانابولس
  .قيادي إخواين مقيم يف سويسرا املشروع، وذلك عن طريق يوسف ندا، وهو

ومن املعتقد أن مركز التوثيق قد تداخل مع مركز التوثيق الدويل يف مدريد، بأسبانيا، الذي يـديره األرشـيدوق   
  .أوتو فون هابسربج، وهو املركز الرئيسي لشبكات دي سبيين اإلرهابية الدولية السوداء

ن ندا حاضرا يف اجتمـاع يف توليـدو، أوهـايو، حيـث تقابـل      ، وطبقًا ملا ذكرته الوثائق، كا١٩٧٥ويف سبتمرب 
ويؤكد حمضر االجتماع املنعقـد  . هناك مع قيادات احتاد الطالب املسلمني، مجال بارزينجي وحممد مشه وأبو السعود

 سيكون املشروع سريا متاما، وإال ستضع حكومات الشرق األوسط اإلخوان املسلمني يف: "للتخطيط ملركز التوثيق
  ".السجون

 مت االتفاق على أن املركـز سـيبدأ عملـه جبمـع كـل البيانـات املتاحـة الـيت ختـص حركـة          : "وتذكر وثيقة أخرى
تعد حركة اإلخوان املسلمني احلركة الرائدة يف العامل اإلسالمي، والـيت تسـتحق انتباهـا    . اإلخوان املسلمني يف مصر

  ".١٩٥٢يت تنشر منذ عام فوريا يف ظل املعلومات املتحيزة واملبتورة ال
جيب الوفاء ـا عـن    –من خارج املركز  –إن من األمهية مبكان أن نؤكد على حقيقة مفادها أن كل النفقات "

إىل  ...وإننـا خنشـى أن يـؤدي اإلخفـاق يف ذلـك      ...طريق دخل ثابت نسبيا ينبع من استثمار آمن لألموال املتاحة
نرد بعنف على مصدر ووتقع يف أيدي مجاعات معادية، تسيء استخدامها  عواقب خطرية، إذ قد تتشتت املعلومات

  ".املعلومات
الحتاد اإلخـوان املسـلمني، ذات مـرة وظيفتـه يف     " بالعبقري املايل"ويف هذا الصدد، وصف أبو السعود، املُلقب 

ويف ظـل  . سـتوى حمتـرم  ، ويعين ذلك وضع متويالت احتاد الطالب املسلمني عند م"التالعب بالعملة"املنظمة بلفظ 
  .شركاته العديدة اليت متثل واجهة له، يعد احتاد الطالب املسلمني ممرا لألموال السرية اليت تذهب إىل أنشطة سرية

عد رئيسها صديقًا مقربـا  ينة شركة سالم الزراعية، الذي يعلى سبيل املثال، يشغل أبو السعود منصب أمني خز
وهنـاك  . يف هيومانزفيل، ميسـوري، حاليـا يف مارشـفيلد    ١٩٧٥اليت تأسست عام وتقع الشركة . إلبراهيم يازدي

أدلة كثرية توضح أن أبو السعود كان يصوغ اخلطابات بأمساء أناس آخرين، للسـماح بنقـل األمـوال مـن حسـاب      
نقل ماليني  ويتم. الشركة إىل حسابات شخصية الستخدامها يف العمليات اخلاصة لإلخوان املسلمني يف أحناء العامل

الدوالرات بصفة دورية عن طريق حسابات احتاد الطالب املسلمني، هنا ويف اخلارج، وعن طريق مؤسسات سرية 
  .وبنوك سويسرية
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وفضالً عما سبق، كان أبو السعود ضالعا يف استحواذ احتاد الطالب املسلمني على شركة صن سيستمز، الواقعة 
ووقت االستحواذ، كانت صـن  . أنظمة ومكونات التسخني بالطاقة الشمسية يف إيوركا، إلينوي، واليت تتعامل يف

  .دوالر من احلكومة الفيدرالية ٢٥٠,٠٠٠سيستمز يف انتظار احلصول على قرض يبلغ 
تتـدفق عـرب حسـابات جبهـة احتـاد       –ومعظمها غري قابلة للتتبع وغـري خاضـعة للضـرائب     -ماليني الدوالرات 

 مثــل هيئــة الكتــب اإلســالمية، يف بلينفيلــد، إنــديانا، وســكوير ديــل لونــدري يف  الطــالب املســلمني يف كيانــات
ــة يف    ــة الثقافي ــوود، مرييالنــد، واجلمعي ــة لطباعــة الرســوم املصــورة يف برنت ــة الدولي  ســربنغفيلد، ميســوري، واهليئ

  .إنديانابوليس، واخلدمات اإلسالمية الحتاد الطالب املسلمني يف تورنتو، كندا
ومـن أهـم ممـرات غسـيل     . األموال طريقها إىل حسابات سرية يف أوروبا، وخباصة يف سويسـرا  وجتد معظم هذه

وتوضح الوثائق الواردة من . بالس دي الجار يف بيني، سويسرا ٥األموال شركة ميجال ووتش إس إيه، الواقعة يف 
والر إىل أبـو السـعود،   د ٥٠,٠٠٠مطي، رئيس الشركة، قام بتحويل أكثر من . الشركة خالل فترة واحدة، أن م

وتوضـح املصـادر أن   . الذي أعاد نقل املال إىل زوج ابنته، الـدكتور أمحـد القاضـي، مـن احتـاد الطـالب املسـلمني       
  .األموال جاءت من أعضاء سريني يف اإلخوان املسلمني يف اململكة العربية السعودية ويف مصر

الطالب املسلمني هو املقترح الـذي صـاغ مسـودته أبـو      غري أنه حىت اآلن، يعد أكثر املشروعات اخلادعة الحتاد
السعود وقدمه الحتاد الشركات اإلسالمية بأمريكا الشمالية، الذراع املايل الحتاد الطالب املسلمني، إلنشـاء مركـز   

  .يف هارمل ١٢٥جتارة عاملي يف شارع 
مليـون دوالر عـن    ٣٠مبقـدار   أكثـر  –مليـون دوالر   ٤٠وتدرس إدارة الرئيس كارتر تقدمي منحة تقـدر بنحـو   

وليس من املعلوم بعد إن كانت هذه اهلدية هلا أي صلة . إلنشاء املركز -امليزانية التقديرية اليت اقترحها أبو السعود 
  .بأن أبو السعود كان فيما مضى املستشار املايل للحكومة الليبية

  :ويذكر فيه إىل الرئيس كارتر، ويرتبط ذه اخلطة خطاب مرسل من رجل الكوجنرس تشارلز راجنيل
، ميكن أن متثل فكرة مركز التجارة العاملي ]١٩٧٨[من مارس  ٨وفقًا ملا مت بيننا من نقاش خالل اجتماعنا يف "

إنين مقتنع أنـه ينبغـي إنشـاء املركـز يف      ...يف هارمل عامالً حمفزا لتحقيق تطور جديد يف العالقات األمريكية الدولية
  ...م، متاما كذلك املوجود يف نيو أورليانزهارمل كمرفق عا

. سيشمل مركز التجارة العاملي جمموعة واسعة النطاق من املشاركني من شركات األعمـال األمريكيـة الدوليـة   "
. ومن الالزم أن تشارككم هذه الشركات رؤيتكم يف آثار هذا الربنامج على األقليات األمريكية ودول العامل الثالث

ملشروع إىل النصح واالستشارات املتواصلة من اإلدارة األمريكيـة، واملشـاركة املباشـرة مـن السـفري      كما سيحتاج ا
ويف ظل الدعم واملساعدة اليت حيصل عليها املشروع منكم ومن إدارتكم، أنـا  ". فانس"و" كريبس"واألمناء " يونج"

  ".على ثقة أن باإلمكان حتويله إىل حقيقة
ملندوب راجنيل لبناء مركز التجارة العاملي مـن أجلـه، هـو أن يكـون أداة لتعزيـز      ا ىومع هذا، فليس كل ما سع

كان شركة متثل غطاء  –سوق نيو أورليانز للتجارة الدولية  –إذ أن منوذجه ملركز التجارة العاملي . الصناعة يف هارمل
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ملسؤولة عن اغتيال جون كينيدي، ، واليت أُشري إليها بوصفها اجلهة الرئيسية ا"بريميندكس"وواجهة ملؤسسة تدعى 
وضم جملس إدارة بريميندكس األمري غويترييز . واليت طُردت من فرنسا حملاوالا املتكررة قتل الرئيس شارل دجيول

  .سبادافورا، راعي نقاط االتصال اإليطالية بني بيلي كارتر واحلكومة الليبية
و، فأدين على يد حمامي املقاطعة يف نيـو أورليـانز بتهمـة    أما رئيس سوق نيو أورليانز للتجارة الدولية، كالي ش

  .التآمر على قتل الرئيس كينيدي
هناك مخسون مركزا جتاريا على مستوى العامل، وال متثل األسواق التجارية جمرد أدوات عقارية ضخمة فحسب، 

لتحكم يف جتارة املخـدرات السـنوية   بل يرى بعض اخلرباء أن مراقبتها احملوسبة للنقل العاملي تشكل املركز العصيب ل
  .مليار دوالر ٢٠٠البالغة قيمتها 

وال شك أن كل هذا يعد كافيا للمطالبة بتحقيق جممع يف روابط احتاد الطالب املسلمني باجلهات األجنبية مثـل  
فمـا السـبب؟   . ناإلخوان املسلمني، وأنشطتها يف الواليات املتحدة، غري أنه مل يتم فتح مثل هذا التحقيـق حـىت اآل  

. حيظى احتاد الطالب املسلمني، مثله مثل اإلخوان يف العامل العريب، بأصدقاء يف مناصب عليـا يف الواليـات املتحـدة   
ومن بني هؤالء السيناتور الدميقراطي توماس إجيلتون من ميسوري، الذي اعتاد التـدخل جلـذب اخليـوط مـع دائـرة      

  .وأبو السعود نفسه انتفع من خدمات السيناتور. اد الطالب املسلمنياهلجرة واجلنسية ملنع ترحيل قيادات احت
  .أما أهم الشخصيات اليت اعتادت محاية االحتاد، فهو احملامي األمريكي العام السابق، رامزي كالرك

ومن املرجح أن كالرك مل يتخلَ مطلقًا عن لقب املبعوث األمريكـي اخلـاص إىل إيـران، منـذ أن أرسـله جيمـي       
  .١٩٧٩إىل طهران يف نوفمرب عام كارتر 

، وبعد أن أُجرب الرئيس كارتر على قطع العالقات الدبلوماسية مع إيران، ومنع املواطنني ١٩٨٠ويف صيف عام 
وأثناء تواجده هنـاك،  . األمريكيني من زيارا، ذهب احملامي األمريكي العام السابق رامزي كالرك إىل إيران جمددا

. ة اإليرانيني، مبا يف ذلك أولئك املسؤولني مسؤولية مباشرة عـن احتجـاز رهـائن أمـريكيني    اجتمع كالرك مع القاد
وعند عودته إىل الواليات املتحدة مل يتم إلقاء القبض عليه ملخالفته قرار حظر السفر الصـادر عـن الـرئيس، ومل تـتم     

  .حماكمته
وتضم عصـبة  . يف الواقع احتاد الطالب املسلمنيويعد كالرك الرئيس الشريف ملنظمة يف الواليات املتحدة، تفوق 

كالرك رجال من أمثال الربوفيسور ريتشارد فولك، وشني ماكربايد من حمكمة العـدل الدوليـة، ودكتـور نورمـان     
  .غري الرمسية بني إدارة كارتر واإلرهابيني اإليرانيني" جلنة التعاون"فورير وغريهم، ممن ميثلون 

وعلى مشارف انتخابات نيو  ١٩٨٠ليت اعتمد عليها كارتر، عندما أراد يف فرباير لقد كانت هذه هي الشبكة ا
لقـد عـارض كـارتر التوجـه العـام للسياسـة       . هامشاير األولية، أن يبدو وكأنه على وشك إطـالق سـراح الرهـائن   

دة، حيـث قـال   األمريكية ووافق على تشكيل جلنة من األمم املتحدة للتحقيق يف شكاوى إيران ضد الواليات املتح
إن تشكيل جلنة ذات غرض حمدد بدقة سيكون خطوة حنو حل األزمة: "حينئذ."  
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وذكر . املزعومة ودور الواليات املتحدة يف إيران" جرائم الشاه"لطاملا طالب اإليرانيون بتشكيل جلنة للتحقيق يف 
 ظروف معينة، شريطة أن تعترف الرئيس بين صدر ووزير اخلارجية قطب زاده أنه قد يتم إطالق سراح الرهائن يف

 مشهدوباملوافقة على جلنة األمم املتحدة، دعا كارتر العامل إىل حضور . يف حق إيران" مذنبة"الواليات املتحدة بأا 
  .حيكمها اإلرهابيون وملل اإلخوان املسلمني ةاعتذار واشنطن عن سياستها اخلارجية جتاه أم

. ، كانت جلنة األمم املتحدة اليت وافق عليها كـارتر هـي جمـرد اخلطـوة األوىل    وبالنسبة ملهندسي اللجنة املقترحة
بل دف إىل حماكمة . فقد كانت حمكمة الكنغارو املقترحة ال دف إىل حماكمة الواليات املتحدة والشاه فحسب

" كـالرك "لـك، شـريك   وقد أطلق الربوفيسور ريتشـارد فو . عملية التعاون الصناعي الغريب يف العامل الثالث بأسرها
التطـور  "الرئيسي يف منظمة العفو الدولية، والذي يدعم اخلميين عن اللجنة الشعبية األمريكيـة بشـأن إيـران، اسـم     

  .على اجلرمية" الصناعي
لقد حتدثت أنا ورامزي كالرك إىل العديد من الناس، وأوضحنا أن وجود التقنية النووية يف : "صرح فولك قائالً

  ".يقتضي ال حمالة استخدام طرق بوليسية، بطبيعة احلالدولة متأخرة س
: وكان العون األساسي لكالرك وفولك قادما من باريس، ومتمثالً يف شخص نوري ألباال، الـذي صـرح قـائالً   

اإليرانيني الرئيسية اليت سيتم طرحها على اللجنة، قضية بيع الواليات املتحدة حملطات  يأنا أعلم أن من بني شكاو"
  ".اقة النووية، إذ يذكر اإليرانيون أن ذلك البيع ميثل أمرا فظيعاالط

وخالل تلك الفترة، دخل نورمان فورير، ذلك الربوفيسور اهول الـذي يـدرس الرفـاه االجتمـاعي يف جامعـة      
  .كينساس، إىل دائرة الضوء فجأة
عن رحلة إىل إيران ضـمن   -بعة إلسرائيلوهو قائد سابق يف ميليشيا هاجانا التا –ويف شهر فرباير، أعلن فورير 

مـع اإلرهـابيني الـذين يسـيطرون علـى السـفارة       " حـوار املصـاحلة  "أمريكيـا إلجـراء مـا أُطلـق عليـه       ٥٠وفد يضم 
وطبقًا ملا . وكما اتضح بعد ذلك، كان فورير متورطًا مع املتعاطفني مع اخلميين هنا يف الواليات املتحدة. األمريكية

، ١٩٧٩رب فورير بعض الطالب اإلرهابيني الذين قاموا باالستيالء على السفارة يف نـوفمرب عـام   ذكرته زوجته، د
  ".وقد كانوا أصدقاءه

ويرجع تورط فورير يف اإلرهاب إىل منتصف السبعينات، عندما كان منسق اللجنة األمريكية للحقوق اإليرانية، 
لقد كان فورير ناشـطًا فيمـا مضـى يف حركـة احلقـوق      . باالشتراك مع بروفيسور جامعة كينساس دون براونشتاين

، ذهـب  ١٩٧٧ويف عـام  . أثناء أعمال الشغب وغريها من املشكالت" الوساطة"املدنية، وعمل مع وزارة العدل يف 
فورير وبراون ونانسي هريميتشا من هيوسنت، تكساس، إىل إيران حبثًا عن جمموعة من الكتاب اإليرانيني املنشـقني،  

عم اختفاؤهم، والذين صارت مشكلتهم قضية شهرية يف منظمة العفو الدوليةالذين ز.  
ذهبت اموعة إىل باريس، حيث تواصلوا مع أبو احلسن بـين   –" الكُتاب"دون ظهور  –وعقب مغادرة إيران 

  .صدر وصادق قطب زاده، وكال الرجلني كان ضمن اخلاليا السرية املناهضة للشاه



–     

يف إيران، واليت ساعدت جملـس األمـن   " جلنة احلرية الفكرية والفنية"شكل رامزي كالرك وخالل الفترة ذاا، 
  .الوطين األمريكي يف بناء صالت بني األجنلو أمريكيني والقوات املناهضة للشاه

وبعد إقامة عالقة فاعلة مع اخلاليا السرية اإليرانية، قام فورير برحالت عديدة إىل غـرب أوروبـا بصـحبة ممثلـي     
كما أقام جسور اتصال مع كال من رامـزي كـالرك   . نظمة العفو الدولية واجلمعية الدولية للمحلفني الدميقراطينيم

وعند عودته . وعصابة بادر ماينهوف" اجليش األمحر"ورتشارد فولك، والشبكات اإلرهابية يف أوروبا، مبا يف ذلك 
ب املسلمني واالحتاد الكونفيدرايل للطالب اإليرانيني، وكال الحتاد الطال اإىل الواليات املتحدة، صار فورير مستشار

وبعد ذلك قام فورير بالتدريس للطالب الذين استطاعوا بعد سنوات االستيالء على . اموعتني من املناهضني للشاه
  . السفارة األمريكية

، حيث ١٩٧٩ديسمرب  ٥يف ددا إىل إيران جم -بدعوة من طالبه  -وعقب احتجاز الرهائن مباشرة، عاد فورير 
كما نظم فورير، بصحبة وزير اخلارجية قطب زاده، رحلة إىل إيران لزيارة القس . بالس الثوري يف طهران ىالتق

والقس ويليام هوارد مـن جملـس الكنـائس العـاملي،     " رجال الدين والشعب املعنيني"ويليام سلوان كوفني من مجاعة 
  .١٩٧٧ويت، ومجيعهم كانوا من املؤيدين للثوار منذ عام واألسقف توماس جامبلتون من ديتر

رحلـة أخـرى إىل إيـران، لكـي      -بناء على طلب طالبه جمـددا   -من يناير، نظم فورير  ١٧وعقب ذلك، ويف 
حبيـث   –وفقًـا للتوجيهـات اإليرانيـة الدقيقـة      –ومت اختيار الوفد . تشمل هذه املرة وفدا مكونا من مخسني شخصا

لني للجماعات األمريكية الراديكالية واملتطرفة، ومن بينها حتالف حركـة ديترويـت، واحلركـة األمريكيـة     يشمل ممث
اإلرهابيــة، وحركــة القبعـات البنيــة، وحركــة عــدم االجنـراف، وخمتلــف اموعــات الراديكاليــة   ) AIM( اهلنديـة 
زيـارة الشـرق األوسـط بشـكل مسـتقل      وقد حاول العديد من تلك املنظمات األمريكية السوداء من قبل . السوداء

  .١٩٧٩لالتصال مبنظمة التحرير الفلسطينية بعد استقالة أندرو يونغ يف أغسطس عام 
  .وخالل الفترة ذاا، كان باهرام ناهيديان يف إيران أيضا

   .لكن، يف كل خطوة طوال هذا املشوار، حظيت أنشطة فورير بالتعاون واإلقرار الكامل من وزارة اخلارجية
  



    

 
 

  

، هكذا تبجح آية اهللا اخلميين ردا على احتمال تعرضه ملقاطعة اقتصادية عاملية يف "حنن نعرف كيف نصوم"
سنأكل القمح والشعري الذي ينبت يف أراضينا، ونأكل اللحم مرة يف األسـبوع، فتنـاول   . "١٩٧٩نوفمرب عام 

. ون بأبصارهم إىل الشهادةنمليون نسمة، والكثريون منا ير ٣٥قوامها  إننا أمة. اللحم ليس مفيدا على أي حال
  ".سنتحرك مع هؤالء اخلمسة وثالثني مليونا، ومىت نالوا الشهادة مجيعا، ميكنهم فعل ما يريدون بإيران

حملـة اجلنـون الـيت كسـت عمليـة االنتحـار       " الشـهداء "استوحي ديد اخلميين بتحويل إيـران إىل أمـة مـن    
شخص يف معبد جيم جونز يف أحراش غيانـا، غـري أنـه زاد العـدد ليصـل إىل أمـة        ٩٠٠جلماعي ملا يقرب من ا

وبعد شهور قليلة من وصول اخلميين إىل سدة احلكم، تلقى العامل صدمة قاسية باالكتشاف الرهيب أن . كاملة
ويف ظل املراقبـة املتأنيـة   . ودياحكومة بول بوت، اليت ترعاها احلكومة الصينية، قتلت قرابة نصف سكان كمب

آلالف املستشارين الصينيني الشيوعيني، شرع نظام بول بوت ولينج ساري يف التعذيب والقتل املنـتظم ألكثـر   
ماليني نسمة، وذلـك يف فتـرة ال    ٧ماليني رجل وامرأة وطفل، من بني سكان كمبوديا، البالغ عددهم  ٣من 

  .تتجاوز أربعة أعوام
بون الذين وصلوا إىل كمبوديا عقب اإلطاحة الرحيمة بسفاحي بـول بـوت، مقـابر مجاعيـة     لقد وجد املراق

وأكواما ضخمة من العظام، ومعسكرات أسرى، كان قاطنوها يستخدمون أوالً يف الزراعة كثيفة العمالـة، مث  
  .صاروا يساقون إىل القتل اجلماعي بعد ذلك

لركام، وبدت أقرب إىل مدينة األشباح، حيث اصـطفت  صارت عاصمة كمبوديا، بنوم بنه، قابعة وسط ا
. السيارات احملترقة يف الشوارع، ومنا العشب يف الشوارع، وأخذت احليوانات تتجول وسط األنقاض واحلطام

وتعرضت املكتبة العامة للنهب وحتولت كل املصانع إىل أجزاء مفككـة، وتعـرض البنـك للـتفجري، واحترقـت      
كراهية نظام بول بوت للتكنولوجيا بكل أشكاهلا كانت عظيمـة لدرجـة أنـه حـىت      وال شك أن. عملة الدولة

  .أدوات املائدة مل تسلم من الدمار
واآلن يهدد نظام اخلميين بتقمص حالة الرعب اليت سادت كمبوديا، حيث يباد نصف سكان أمـة صـغرية   

ة بدأت تشق طريقها للتحول إىل قـوة  نتيجة الزحف القسري إىل الريف، ويف حالة إيران، ميكن القول أا أم
غري أنه يف إيران، لن يتم تنفيذ اإلبادة اجلماعية عن طريق الطعن باحلراب، بل عن طريق نوبـات مـن   . صناعية

  .اجلنون الديين اليت تسري على ج أتباع جيم جونز
، أعلن ١٩٧٩ عام ليس هذا من قبيل املبالغة، ففي مقابلة شخصية مع صحيفة لوموند الفرنسية يف ديسمرب

  الرئيس اإليراين أبو احلسن بين صدر، أن سياسة حكومته تقتضي تفريغ املدن اإليرانيـة مـن السـكان، وذكـر     



    

أن طهران مدينة ضخمة، تستوعب مبفردها نصف االستهالك الوطين، ومتثل عبئًا بالغا على ميزانية "أبو احلسن 
  ".الدولة
  ".ت إنتاج صناعية وزراعية يف األقاليمسنعمل على تفريغ طهران بإنشاء وحدا"

نعـم لكـن دون   : "وسئل بين صدر عما إن كان مييل إىل تطبيق النموذج الكمبـودي علـى إيـران، فأجـاب    
  ".استخدام البنادق، باإلميان واإلقناع

هو " اإلميان واإلقناع"فحكم . ويف قرابة عامني من حكم اخلميين، بدأ حتويل إيران إىل النموذج الكمبودي
. من املاليل الذين يبسطون سيطرم حاليا على كل جمال من جماالت احلياة اليومية يف إيران ٢٠٠,٠٠٠حكم 

جيـب القيـام   " يف كمبوديا، نفذ احلرس الصيين وحرس اخلمري احلُمر إبادم اجلماعية بإخبـار ضـحاياهم بأنـه    
ك مسطر يف القرآن، أو أن اهللا أو اإلمـام يريـد   ويف إيران، يقول املاليل إن ذل ".بذلك، فهذه تعليمات أنغكار

ويف كمبوديا، ال يظهر أنغكار يف الصورة، أما يف إيران، فيظهر وجه اخلميين، غري أن التأثري واحـد  . منا ذلك
  .يف املكانني، وهو التنفيذ القسري لسياسة التفكك اجلماعي
نية، بعد صدور حكم احملكمـة الثوريـة، حيـث يـتم     ويف إيران اليوم، تنفذ عقوبات خمالفة قوانني املاليل عال

ويساق ارمون املدانون إىل املـوت يف شـوارع مزدمحـة،    . إعدام النساء عالنية الرتكام أفعال الزنا أو البغاء
أما اجلرائم الصغرية فيتعرض مرتكبوها للجلد لعلين، ويف . على حد تعبري أحد املاليل" يتعلم الناس درسا"حىت 

  .ملناطق يتعرض املعتدون للرجم حىت املوتبعض ا
لقد مت دفن رجل وامرأة متهمني مبخالفة مـا يسـمى بقواعـد الشـريعة الـيت حتـرم الزنـا، حـىت أكتـافهم يف          

ون بإلقـاء  ؤن املاليل الذين يصيحون، حيـث يبـد  الرمال، مث تعرضوا للرجم باحلجارة عن بعد على يد مجاعة م
  .حتطيم اجلماجم مؤملة، مث حجارة أكرب لتكسري العظام، ويف النهاية إلحداث جروح دموية حجارة صغرية

. ، يعد املُـال كلـي الوجـود   ١٩٨٤جلورج أورويل عام ) األخ الكبري" (بيج برذر"وكما هو احلال يف رواية 
ة من ليل ، ففي أي ساع"مال فيزيون"لقد حتولت اإلذاعة والتلفزيون اإليراين حاليا إىل ما يطلق عليه اإليرانيون 

. أو ار، ال يعرض التلفزيون شيئًا سوى منظر املال امللتحي املُعمم، الذي يتلو بعض األدعية أو يقرأ من القرآن
مـن أفـالم أو نـوادي     –ه مذيعون من املاليل، وال يسمح بأي ترفيه،ؤوحىت ما يندرج حتت بند األخبار، فيقر

ويف مطلع الثـورة، حـرم   . لرغم من توفر األفيون بكثرةوكذلك حظرت اخلمور، على ا. قاعات رقص ليلية أو
، ســواء موســيقى الــروك آنــد رول أو ىملوســيقى، ومحلــت كــل أنــواع املوســيقاخلمــيين عــزف كــل أنــواع ا

  ".منتج أبالسة الشر الغربيني"الكالسيكيات املوسيقية العظيمة لباخ وبيتهوفن، اسم 
ويف غضون أسبوع، أُغلقت كل متاجر . ة إىل األثاث، أُعلن أن املسلمني ليسوا يف حاج١٩٨٠ويف صيف 

وأدت قرارات مماثلة إىل القضاء على كل باعة الزهور ومتاجر بيع العطور . بيع األثاث، ومصانع تصنيع األثاث



    

وعنـدما حكـم اخلمـيين حبرمـة تنـاول      . والعديد من متاجر الثياب، وجماالت أخرى من البضـائع االسـتهالكية  
  .يت مت جتميدها، توقف فجأة استرياد اللحوم، ويواجه اإليرانيون اليوم نقصا يف الغذاءاملسلمني للحوم ال

وبصورة تراكمية، أدت هـذه التـدابري إىل زيـادة ملحوظـة يف نسـب البطالـة والتضـخم واخنفـاض حـاد يف          
  .استهالك املواد األساسية والكماليات على حد سواء

ين، فعندما قرر املاليل أن والء القـوات املسـلحة ينبغـي أال يؤخـذ     إن اجلهل هو العمود الفقري لنظام اخلمي
ورغم . كقضية مسلَّم ا، قرروا وضع العديد من املاليل على رأس كل قاعدة عسكرية لإلشراف على العمليات
قادة يف افتقارهم إىل أي خلفية عسكرية وجهلهم التام بالعلوم والتكنولوجيا، كان املاليل يصدرون األوامر إىل ال

ويف حالة من احلاالت، عندما علم املاليل مبرور القمر االصطناعي الفضائي األمريكـي  . تلك القواعد العسكرية
  .فوق رؤوسهم، أخرب املاليل املوجودون يف القاعدة سالح الطريان باإلقالع وإسقاط القمر االصطناعي

م وحشـي، حيـث قامـت فرقـة مـن املـاليل       وكما هو احلال يف كمبوديا، تعرض التراث الثقايف لألمة هلجـو 
املتعصبني، الذين يعتقدون أن من املنوط م تدمري أي بقايا للحضارة اإليرانية قبل اإلسالم، بالتجول يف أحناء 
البالد وبأيديهم مطارق ثقيلة، وأخذوا يهامجون آثار الثقافـات القدميـة يف إيـران واحـدا تلـو اآلخـر، حمطمـني        

  .يضها، ومدمرين مواقع أثرية ال تقدر بثمن، ذهبت اآلن يف غياهب النسيانكنوزا ال ميكن تعو
إن إيران حيكمها اآلن أناس بعقلية بدو القرون الوسطى، وال تعد عودة إيران إىل مهجيـة القـرون الوسـطى    

  .احلكمحمل ترحاب فقط يف إيران، بل حمل رعاية وإشراف من األشخاص ذام الذين أوصلوا اخلميين إىل سدة 
تذكروا الشاه وهو حيلم بالطاقة النووية، لقد كان حمض خيال ألنـه  : "صرح رامزي كالرك ذات مرة قائالً

ليس مثة واقع وطين للطاقة النووية يف إيران، ألنه ختطيط اقتصادي قائم على منوذج أجنيب، وهو ما أنكره بـين  
 "الـنفط والعنـف   "راية جيدة ببين صدر، وكتابـه إنين على د. صدر ألكثر من عشرين عاما بوصفه عامل اقتصاد

  ".يذكر هذه املشكالت بكفاءة بالغة
وضـوح   وكذلك يصف تومـاس ريكـس مـن جامعـة جـورج تـاون برنـامج بـين صـدر بكلمـات واضـحة           

الشمس، حيث يذكر أن الرئيس اإليراين سيؤسس هيئة تطوعية وطنية وفق النموذج الصيين، لتقـود الزحـف   
  ".يصر النظام على أن ميثل اإليرانيون من مواليد املناطق احلضرية قيادة هذه احلركةو. إىل خارج املدن

ولعل كمبوديا هي املثال الواضح على ما تعنيه تلك السياسة، حيث اُغتيل ثالثة ماليني كمبودي علـى يـد   
نسـمة بعـد يـومني    مليـون   ٢نظام بول بوت من بنوم بنه، وبدأ الرتوح اإلجباري لقاطين املدينة البالغ عددهم 

  .فقط من دخول اخلمري احلُمر إىل املدينة، ومل ينج من هؤالء إال بضع مئات
باسم اإلسالم وبدعوى وضـع حـد    –" بدون بنادق، لكن باإلميان واإلقناع" –وهذا هو ما سيتم يف إيران 

م يزعمـون أـا   واملدهش أن رعاة بين صدر يف الغرب يـربرون هـذه السياسـة، ألـ    ". التغريب"لكل أشكال 



    

ويعين هذا املصطلح، وفقًا ملا يراه ريتشارد فولك األستاذ جبامعة برينستون ". القتل العرقي"ستضع حدا جلرائم 
ومؤسس جلنة احلرية الفنية والفكرية يف إيران، القضاء املتعمد على السمات الثقافية اليت يعتقد أا تشمل مسات 

، يف حـني  "قـتالً عرقيـا  "نظر فولك، يعد حتول إيـران إىل دولـة صـناعية    ومن وجهة . أساسية للشعب اإليراين
  ".أصيالً"يستحق قيام الشيعة الطائفيني املتعصبني جبلد أنفسهم بالسياط يف األعياد الدينية الثناء بوصفه عمالً 

ول إىل ويف الواقع، ميثل جلد النفس بالسـياط نوعـا مـن ازدراء الـنفس، وهـو مـا يـؤدي بأمـة إىل أن تتحـ         
ما هو إال خدعة، إذا متت صياغته لتربير تدمري أمة وفقًا ملصاحل " القتل العرقي"وال شك أن مصطلح ". شهداء"

وفيما خيص املصاحل الربيطانية اليت أوصلت اخلميين إىل احلكم، فإن إيران تتهيأ لتكون النموذج الـذي  . أخرى
  .ائس إىل العامل الصناعي املتحضريقضي على فكرة إخراج األمم املتخلفة من ختلفها الب

رأيت إغالق مشروع تلو اآلخر، وهم يبدون مثل جثث : " قائالً ١٩٨٠ذكر أحد املسافرين إىل إيران عام 
  ".ضخمة تلوح يف األفق، واجلميع متعطلون عن العمل

التحـول   وحىت وصول اخلميين إىل احلكم، كانت إيران يف طريقها ألن تكون رمبـا النمـوذج األول لعمليـة   
  .وكان حمرك هذا التحول هو إنتاج النفط على يد الشركة الوطنية اإليرانية للنفط. الصناعي يف الدول النامية

كرب شركات البترول يف البالد، إذ كانت تنتج يف العام السابق أ، كانت هذه الشركة تعد ١٩٧٨عام ويف 
 ٧,٢ءات تسري على قدم وسـاق لزيـادة اإلنتـاج إىل    ماليني برميل يوميا، وكانت اإلنشا ٦للثورة ما يزيد عن 
  .مليون برميل يوميا

  .برميل يوميا ٥٠٠,٠٠٠أما اليوم فال تزيد صادرات إيران من النفط عن 
، كانت ١٩٧٨ففي عام . كان مستشارو الشاه االقتصاديني خيططون كذلك للمستقبل عند نضوب النفط

 مرحلـة إعـداد الرسـومات اهلندسـية، وكـان مـن املقـرر أن يـرى         حمطة نووية إما قيد اإلنشـاء أو يف  ٣٢هناك 
وكذلك أبرمت فرنسا وأملانيا الغربية عقودا إلنشاء منشآت نووية تبلـغ  . ١٩٩٠معظمها النور قبل حلول عام 

، كانت إيران تجري حمادثات مع الواليات املتحـدة للحصـول علـى    ١٩٧٨ويف عام . مليار دوالر ٣٠قيمتها 
مليار دوالر، غري أن الصفقة مل يكتب هلا أن تكتمل نتيجة معارضة إدارة الرئيس كارتر  ٢٥بقيمة  حزمة نووية

كما بدأت إيران كذلك استغالل ما كان يعتقد أا احتياطيات ضخمة من وقود . المتالك إيران قدرات نووية
  .اء واملهندسني اإليرانينيوكانت مشروعات طاقة االنشطار النووي مصدر فخر العلم. اليورانيوم النووي

كان الصلب عصب التحول اإليراين إىل دولة صناعية، إذ كانت إنشاءات الصلب يف آريامهر يف أصـفهان  
مليون طن من الصلب  ١,٩، كانت آريامهر تنتج بالفعل ١٩٧٨ويف عام . هي املوقع الصناعي الرائد يف البالد
كـرب مصـانع   أ، وهو ما جيعلـها واحـدة مـن    ١٩٨٥حبلول عام ماليني طن  ٨سنويا، وكان من املقدر أن تنتج 

كما بدأت الشركة اإليرانية الوطنية للصلب، وهي الشركة األم، إنشاء العديد من املنشـآت  . الصلب يف العامل



    

  . األخرى، وكانت بعض مصانعها تستخدم معدات اختـزال الغـاز الـيت متثـل أحـدث تقنيـة متقدمـة يف اـال        
سيشهد بناء مصانع جديدة يف أهواز وبندر  ١٩٨٣رة اإليرانية وتدمريها لكل شيء، كان عام ولوال جميء الثو

مليون طن سنويا يف جمال  ١٥عباس وأصفهان وغريها من املدن، وهو ما من شأنه أن مينح إيران قدرة تتجاوز 
  .إنتاج الصلب

صفهان مركزا لتدريب العمال وكان قطاع الصلب كذلك هو جامعة الصناعة اإليرانية، حيث كان مصنع أ
وجاء الدليل على ذلـك يف تصـريح أحـد مـديري     . املهرة وشبه املهرة واملهندسني واملديرين من كل أحناء البالد

ال يعتمد دخلنا على مبيعات الصـلب وحـدها، بـل    :" الشركة الوطنية اإليرانية للصلب قبل الثورة، حيث قال
إن لدينا معـدل دوران ضـخم للعمـال، وهـذا هـو      . لنابعة من التدريبيعتمد كذلك على األصول غري املادية ا

. هدف احلكومة حتديدا، حيث يتلقى العمال تدريبهم هنا، مث تأخذهم احلكومة إىل األماكن اليت حتتاجهم فيها
  ".شخص ٧,٠٠٠فنحن يف الواقع ندير مدرسة رمسية، تتمثل يف مركز تدريب لقرابة 

ن النحاس فاستطاعت حتويل إيران إىل سادس أكرب منتج للنحاس يف العامل، إذ أما شركة سار شيشميه لتعدي
مليـون طـن مـن     ٤٠٠، إىل جانـب  ١٩٧٩طن من النحاس سـنويا عـام    ١٤٢,٠٠٠كانت تنتج ما يزيد عن 

سـار شيشـميه، وكـان     احتياطيات النحاس يف باطن األرض، وهو ما أدى إىل إنشاء مدينة جديدة بأكملها يف
  .جديدة للتصنيع نسمة، ومزودة باملناجم ومصانع الصهر والتنقية ومصانع ٢٥,٠٠٠تعدادها 

ومن ناحية أخرى، كانت تربيز، ثاين أكرب املدن اإليرانية، موقعا ملصنع تربيز الضخم للماكينات، إذ كان 
غربيـة،   امع الضخم الذي تكلف مليارات عديدة من الدوالرات، والذي أُنشـئ مبـدخالت فرنسـية وأملانيـة    

ومنذ عـام  . طن من احلفارات واملضخات واملخارط واملطاحن والضواغط واملكابس ١٠,٠٠٠ينتج سنويا حنو 
املاكينات، حيث تضم مصنعا للجرارات ومصانع للمحركات وحمطـات  ، صارت تربيز مركزا لصناعة ١٩٦٦

اإليرانيني علـى تربيـز لالنضـمام     وتوافد اآلالف من. جتميع حافالت وشاحنات، وغريها من الصناعات الثقيلة
وكما هو احلال يف أصفهان، أخرجت املدينة يف مدرستها املهنيـة اآلالف مـن املـديرين    . إىل قوة العمل املتنامية

  . والعمال الذين توجهوا إىل مصانع أصغر
 الوطنية أخرى من قوة العمل اإليرانية يف صناعة السيارات، حتت رعاية الشركة %١٠كما مت تعيني نسبة 

  .لتصنيع املركبات
ويف غضون ستة أشهر فقط، عكست ثورة اخلميين ذلك االجتاه الذي كان يسعى جاهدا إلخراج إيران من 

مليـار دوالر، يف العديـد مـن اـاالت      ٥٢العصور الوسطى، حيث ألغت على الفور عقود تطوير تبلغ قيمتها 
  .ك بالتبعية على املئات من املشروعات األصغراملختلفة، وهو ما أدى إىل الكساد، حيث انسحب ذل

وكان من بني املشروعات امللغاة العديد من احملطات النووية اليت كان الكـثري منـها أوشـك علـى االنتـهاء،      
مليار دوالر، ونظـام متـرو    ١,١مليار دوالر على األقل، باإلضافة إىل مطار طهران بقيمة تبلغ  ١٥بقيمة تبلغ 



    

مليـار دوالر، والـيت اُسـتكمل     ١,٩مليار دوالر، ومصانع حناس سار شيشميه بقيمـة   ١,٣طهران بقيمة تبلغ 
مليار دوالر، ومشروع ضخم لضـخ الغـاز    ٢,٩يف املائة، ومصانع صلب بندر عباس بقيمة  ٩٠منها أكثر من 

يتسو الياباين مليارات دوالر، ومصنع م ٦وتكرير النفط الثانوي يف حقول النفط اإليرانية يف خوزستان بتكلفة 
ييت، والـذي  يمليار دوالر، وخط الغاز الثـاين إىل االحتـاد السـوف    ٣,٣يف بندر شهبور للبتروكيماويات بتكلفة 

ونظـام اتصـاالت تبلـغ قيمتـه مليـار دوالر، والعديـد مـن أنظمـة          .مليارات دوالر ٣بقيمة  ٢ -حيمل إجات 
عامـل تكريـر الـنفط ومرافـئ بنـاء السـفن ومصـانع        السكك احلديدية الكاملة، وميناء جديد يف بندر عباس وم

  .الصلب، ومشروعات اإلمداد بالكهرباء
أما قلب االقتصاد اإليراين النابض، املتمثل يف إنتاج الشركة الوطنية اإليرانية للنفط، فقد تراجع من معدله 

  .ابرميل يومي ٢٠٠,٠٠٠ماليني برميل وقت الثورة إىل مستواه احلايل البالغ  ٤البالغ 
واآلن أدى االفتقار إىل العمالة املهرة واإلدارة نتيجة عمليات االسترتاف املستمرة للشركة على يـد احلـرس   

  .الثوري التابع للخميين، إىل تدمري الشركة
وكانت الشركة قبل الثورة بدأت يف تركيب أنظمة ضـخ الغـاز املعقـدة يف اآلبـار القدميـة، للحفـاظ علـى        

ويتطلب هذا األسلوب بعض أحدث التقنيات يف جمـال الـنفط، ناهيـك    . اصلة الضخمنسوب الضغط كافيا ملو
عقب الثورة، مت ببساطة هجر احلقول اليت تعمل ذه التقنية، فاخنفض الضغط إىل درجة . عن الفنيني املؤهلني

  .رمبا تكون معها هذه احلقول بال فائدة اليوم
اإليرانية، تعرض العديد من اآلبـار الرتفـاع الطمـي نتيجـة     وطبقًا ملا ذكره خرباء سابقون يف صناعة النفط 

وكـذلك  . انعدام الصيانة، ورمبا تدعو احلاجة إىل حفر آبار جديدة، إذا كانت الدولـة تعتـزم مواصـلة اإلنتـاج    
  .تعرض نظام احلاسب اآليل اإليراين الذي كان ينظم عمليات تشغيل الشركة إىل التهاوي نتيجة عدم الصيانة

ميكن القول أن نظام اخلميين جنح يف تدمري كل ما بناه النظام السابق يف جمال الصناعة، حيث يقدر وبإجياز 
من مستواه قبل الثورة، وتقبع القطاعـات اإلنتاجيـة الكـربى، كالصـلب      %١٥اإلنتاج الصناعي حاليا بقرابة 

  .والتعدين وتصنيع األجهزة الصغرية، بال حراك حاليا
. مصـنعا  ١٢٥مصـنعا مـن أصـل     ١٤صناعي خارج قزوين، غريب طهران، يعمـل حاليـا   ويف جممع البرز ال

وكانت البرز متثل واحدا من أكثر مشروعات التطوير الصناعي غري النفطي الطموحة، باستثمارات تزيـد عـن   
  .مشروع يف جمال التصنيع ٢٠٠مليار دوالر يف أكثر من  ٢٠

ويل أبراج تربيد اثنني من حمطات الطاقة النووية األملانية الغربية يف ، اقترح الس الثوري حت١٩٧٩ويف عام 
  !بوشهر إىل صوامع للقمح

وميكن للزائر يف املـدن رؤيـة   . ماليني نسمة أو أكثر ٤قدرت اإلحصاءات املتحفظة البطالة يف إيران بقرابة 
وحتـول العديـد مـن    . مل يف الطرقـات يتسكعون دون ع) واملتعلمني غالبا(املئات من الرجال ذوي البنية القوية 



    

سكان املدن إىل إدمان األفيون، ويرجع ذلك جزئيا إىل حظر النظام اإلسالمي للخمور، مع تشجيع املـزارعني  
وذكرت صـحيفة واشـنطن   . يف الوقت ذاته على زراعة األفيون الذي يدر رحبا أعلى يف السوق احمللية واألجنبية

مليون مدمن لألفيون يف إيران، ونصفهم من املتعطلني، وأن هذا العدد شهد  ٢بوست أن هناك ما ال يقل عن 
  .زيادة كبرية منذ الثورة

إن البقية الباقية من اإليرانيني املتعلمني الواعني يشعرون بـأم  : "وصف أحد اإليرانيني املوقف مؤخرا بقوله
؛ مل يكن هناك سوى نذر يسري من األفيون حماصرون، إذ تتالشي آماهلم، ومل يعد أمامهم بديل سوى املخدرات

إن األمـر يـذكرين مبـا فعلـه الربيطـانيون يف الصـني يف القـرن        . قبل الثورة، أما اآلن فهو منتشر يف كـل مكـان  
ألقِ نظرة على الناس؛ إم ال يفعلون شيئًا سوى اجللوس ومشـاهدة الـبالد وهـي تنـهار وتتحـول إىل      . املاضي

  ".لسياسي، وهذا هو ما حيدث يف إيراناجتاه سليب على الصعيد ا
وتواترت األنباء عن أن الرئيس بين صدر حيبذ الطريقة اليت تلجأ إليها الصني اليوم للقضاء على وباء إدمان 
األفيون، حيث توفر احلكومة جرعات يومية صغرية من األفيون للمدمنني كما هو احلال يف توزيع امليثـادون يف  

  .مث تقنن السوق السوداء املرحبةالواليات املتحدة، ومن 
ولعل أكثر املخاطر اليت تتعرض هلا إيران، نتيجة تأثريه على مستقبل الدولة، هو تراجع نظام التعليم اإليراين 

، تعهد مظفر برتوماه، مستشار الـرئيس اإليـراين بـين    ١٩٨٠ففي يونيو عام . على يد ماليل العصور الوسطى
يزيـل مـن اجلامعـات     سنوي الحتاد الطالب املسلمني يف أكسفورد، أوهايو، بأنصدر، يف حديثه أمام اللقاء ال

  ".مث ننتقل لتطهري املدارس الثانوية واالبتدائية: "، مث واصل حديثه قائالً"كل اخلونة"اإليرانية 
كثـر  أ"لقد مت إغالق مجيع اجلامعات اإليرانية ألجل غري مسمى إىل حني تطهريها من امليول الغربية وجعلها 

وصرح نائب وزير التعليم حممد جواد راجالني أن اجلامعات قد تظـل مغلقـة ملـدة عـامني، يف حـني      ". إسالمية
لطـرد الطـالب واألسـاتذة الـذين ال     " جلان خاصـة "ومت تشكيل . ذكر آخرون أن الفترة رمبا متتد خلمسة أعوام

  .جامعة طهران العريقة للطرد ميلكون امليول اإلسالمية الكافية، ومن مث تعرض العديد من أساتذة
محايـة شـباب إيـران مـن     "واستكماالً ملا سبق، فُرض منهج إسالمي على كل اجلامعـات واملـدارس ـدف    

وصمم املنهج خصيصا إلنتاج جيل جديـد مـن اإليـرانيني ذوي املبـادئ الراسـخة املناهضـة        ".الضالل والفساد
للعـامل، وأعيـدت كتابـة كـل كتـب التـاريخ حلـذف كـل         للعلوم والتكنولوجيا، وأصـحاب النظـرة األصـولية    
وبدالً من دراسة األدب والتاريخ، تعلـم أطفـال املـدارس    . اإلشارات إىل إجنازات العصر البهلوي وعصر الشاه

  ".مخيين، مخيين، أنت نور من اهللا"كيف يرددون بال عقل أناشيد مثل 
تطهري النظـام التعليمـي يف الـبالد مـن كـل      ، عني اخلميين جلنة مكونة مـن سـبعة رجـال لـ    ١٩٨٠ويف عام 

أن استمرار هذا التوجه ذاته، والـذي يعـد   "وذكر اخلميين . اليت تركتها احلكومة القدمية" التأثريات اإلمربيالية"



    

إن اهلدف هو توجيـه ضـربة مميتـة للجمهوريـة اإلسـالمية، وأي      " ".كارثة حمققة، هو هدف التأثريات األجنبية
  ".د خيانة مباشرة لإلسالم وجلمهوريتنا اإلسالميةصالحاتنا التعليمية سيعتقصري يف تنفيذ إ

وعقوبة هذا اجلرم هي املوت، ومن مث أُعدم العديد من اإليرانيني، على سبيل املثال، ألم مل يتخلصوا مـن  
  .منفضة السجائر املوجودة يف مكاتبهم، اليت حتمل رموز نظام الشاه

ففي ظـل مـا كانـت متتلكـه مـن تقنيـات       . ان خضوعا تاما لإلخوان املسلمنيوخيضع ما تبقى من جيش إير
متطورة، كانت القوات املسلحة ساحة تدريب أنتجت املهندسني والعلماء واحملترفني باإلضافة إىل اجلنود، مـع  

نظام اجلديد إىل كما كانت كذلك معقل كراهية اخلميين، حيث جلأ ال. سعي جيد المتالك التكنولوجيا احلديثة
وقد نقل العديد من ضباط اجليش إىل فـرق  . سياسة قاسية إلبادة فيلق الضباط بعمليات إعدام وتسريح مجاعي

  .جن وأجرب الباقون على الفرار من البالدساإلطفاء أو تعرضوا لالغتيال يف مكاتبهم، وتعرض عدد أكرب لل
يف األيام اليت تلت الثورة، ومن بينهم ) السافاك(ا يف وتوىل تدمري القوات املسلحة عصبة صغرية ممن حتكمو

وجنحت هذه الزمرة .إبراهيم يزدي، وعباس الغويت، واألخوان تشامران واجلنرال غاراباغي واجلنرال فردوست
اك القوات املسلحة، لدرجة أنه مل تعد إدمة والتغيريات يف القيادات يف عن طريق االنتقاالت والصرف من اخل

املزعومة باقي الضباط علـى التـزام   " املؤامرات"دة، وأجربت عمليات اإلعدام اليت كانت تتلو اكتشافات هلا قيا
  .الصمت

، مـرت إيـران بعمليـة احنـدار مسـتمر ومتزايـد إىل هـوة السـيطرة         ١٩٨٠ومطلع عـام   ١٩٧٩وخالل عام 
سلسلة عمليات التطهري احلكومية الكاملة لرجال الدين واإلخوان املسلمني، وكان أول من مت القضاء عليهم يف 

أن بإمكام  ١٩٧٩األعضاء القدامى يف اجلبهة الوطنية، الذين ظنوا برفضهم دعم حكومة خبتيار يف يناير عام 
وقد قاد هذه اموعة كرمي ساندجايب، رئـيس جملـس إدارة اجلبهـة الوطنيـة واملرشـح      . عقد صفقة مع اخلميين

، قبـل أن حيـل   ١٩٧٩شغل منصب وزير خارجية إيران لفترة وجيزة عام  خلالفة رئيس الوزراء مصدق، الذي
  .حمله إبراهيم يزدي

، إىل أن استقال ١٩٧٩وتدرجييا، مت إقصاء كل عضو دميقراطي أو ليربايل من حكومة بازركان خالل عام 
، أُجـرب رئـيس   ويف الشـهر ذاتـه  . عقب االستيالء على السفارة األمريكية ١٩٧٩بازركان نفسه يف نوفمرب عام 

للحفـاظ علـى تـدفق     ١٩٧٩جملس إدارة الشرطة الوطنية اإليرانية للنفط، حسن نزيه، الذي ناضل خالل عام 
وكـذلك مت تسـريح بـاقي    . ولو قدر يسري من النفط، على ترك منصبه وانتهى به املطاف إىل النفـي مـن الـبالد   

  .تدرجييا من مناصبهم ومث تعرضوا للنفي الحقًا أعضاء اجلبهة الوطنية، مثل فاروهار واألدمريال أمحد مدين،
وإذا ما قلنا أن إيران صارت اآلن بيد جمموعة من املاليل، فإن ذلك يعين أـا عـادت إىل عصـر اإلقطـاع،     
فاملاليل أبناء عائالت النخبة املالكة لألراضي يعملـون اآلن علـى االنقـالب علـى ثـورة الشـاه البيضـاء وإعـادة         



    

وهذا هو مصـدر قـوة املـاليل، باإلضـافة إىل سـلطتهم علـى       . ية إىل العائالت اإليرانية النخبويةاألمالك اإلقطاع
  .املزارعني اإليرانيني البسطاء

  ما نوع العقلية اليت ميثلها املال؟ 
حىت يتسىن لنا اإلجابة عن هذا السؤال، ينبغي أن ندرك أوالً العمليات العقلية اخلاصة براعي الغنم البدائي 

مث ينبغي على املرء بعد ذلك أن حيـاول التعـرف   . يقضي عمره يف عالقات شاذة مستدمية مع قطيع أغنامه الذي
واملـال هـو الشـخص الـذي خيـدم هـذه       . ملثـل هـذا الشـخص   " احتياجـات دينيـة  "على ما جيـب أن يعـد مبثابـة    

  .االحتياجات املنحرفة
واعد الالزمة للحفـاظ علـى نظـام منضـبط مـنظم      الذي ميارسه أولئك املاليل هو جمموعة من الق" الدين"إن 

  : ولعل هذا ما يفسر تلك القواعد اليت صاغها آية اهللا اخلميين بقوله. لسوء طباع اجلماهري
أثناء الصالة، جيب على املرء أن يتجنب التلفت مينة ويسرة أو العبث بلحيته أو النظر إىل املصحف أو أي "

ما جيب على املرء االمتناع عن الصالة أثناء شعوره بالنعاس أو احلاجة ك. كتابات أخرى أو التجمع يف حلقات
  ".إىل التبول أو التغوط أو انتعال جورب ضيق

إن بول وغائط أي حيوان يتغذى على الروث غري طاهر، ويعد هـذا صـحيحا أيضـا بالنسـبة ألي حيـوان      "
  ".ذت على ألبان اخلنازيرامتلكه اإلنسان بغرض التناسل، وكذلك بول وروث املاشية اليت تغ

ومن املستحب عند التبول أو التغوط االنطالق إىل مكان منعزل، كما يستحب الـدخول إىل هـذا املكـان    "
بالقدم اليسرى أوالً، واخلروج منه بالقدم اليمىن أوال؛ كما يوصى املرء بتغطية رأسه أثناء التغـوط وأن يرتكـز   

  ".بثقل جسده على القدم اليسرى
ض رجل لإلثارة من امرأة خالف زوجته، مث جامع زوجتـه، فيسـتحب أال يصـلي إذا تعـرق أثنـاء      إذا تعر"
  ".أما إذا جامع زوجته أوالً مث تلت ذلك امرأة أخرى، فيجوز له الصالة حىت لو تعرق. ذلك
  ".كل جزء من جسد غري املسلم جنس، حىت شعر رأسه وشعر جسده وأظفاره وكل إفرازات جسده"

يل مل يصلوا إىل حكم إيران استنادا إىل قوم اخلاصة، بل وضعوا يف احلكم عـن طريـق أُنـاس أكثـر     إن املال
  .شرا منهم، أناس يستغلون عطن التخلف لتحقيق مآرم اخلاصة

وقد نشر القسم العلين من الوقائع . ، عقد معهد آسنب ندوة يف بريسيبوليس يف إيران١٩٧٥يف سبتمرب عام 
أما يف املناقشات اليت متت خلف السـتار، مت  . املاضي واحلاضر واملستقبل: إيران: ت حتت عنوانبعد عدة سنوا

وضع خارطة لعملية تغيري اجتاه التحول الصناعي الذي بدأه الشاه، وحتويل إيـران إىل نظـام مـن طـراز عصـور      
ا قدما مبـالغ ضـخمة لتمويـل    ولعل من مصادفات القدر املريرة أن الشاه وزوجته اإلمرباطورة فرح ديب. الظالم

  .   مشروع آسنب



    

وقد حضر هذا االجتماع ما ال يقل عن عشرة أفراد مـن نـادي رومـا، ومـن بينـهم رئـيس جملـس اإلدارة،        
أوريليو بيتشي، وسول لينوفيتز من شركة كوديرت برذرز القانونية، وجاكوس فرميوند من معهـد الدراسـات   

رلني كليفالند، وكالمها من مـوظفي معهـد أسـنب وشـركاء نـادي      الدولية يف جنيف، وروبرت أندرسون وها
  .روما يف الواليات املتحدة

وكذلك حضر االجتماع عدد من الشخصيات من أمثـال تشـارلز يوسـت، وكـاثرين بيتسـون وريتشـارد       
غاردنر، وثيو سومر، ودانيال يانكيلوفيتش، وجون أوكس من صـحيفة نيويـورك، وصـفوة ضـباط الربيطانيـة      

يكية املتخصصني يف الشؤون اإليرانية، من أمثال جيمس بيل ومارفني زونيس وليونـارد باينـدر وروح اهللا   األمر
  .رامازاين وتشارلز إيساوي

وركزت جلسة معهد آسـنب علـى قضـية أساسـية واحـدة، وهـي أن التحـديث والصـناعة يقوضـان القـيم           
وقـد أشـار   . احلفاظ على تلك القـيم قبـل أي شـيء   للمجتمع اإليراين القدمي، وأنه جيب " الروحية غري املادية"

  :إحسان ناراغي، مستشار أبو احلسن بين صدر، يف كلمته أمام املؤمتر، إىل أن
ــرييب خطــي      " ــى مفهــوم تغ ــة عل ــرب دراســاا التنموي ــز األحبــاث يف الغ ــات ومراك أقامــت كــل اجلامع

وإن . ة املنطقية من تراجعات وهزائم كربىوتعاين العلوم اإلنسانية اليت قامت على أساس املوضوعي....للتطور
التحليـل  –من األمهية مبكان، بعد أن أعلينـا شـأن العقالنيـة لضـمان سـعادة البشـر، أن نبتكـر نظامـا خاصـا          

ملداواة األوجاع الناجتة عن احلياة املنظمة وفق عقالنية مفرطة اليت حرمت من عالقتها األساسـية مـع    –النفسي
كـل جوانـب حياتـه، مـن جوهرهـا       ا يتم حرمان ثقافة مثل ثقافتنا، اليت تراعي اإلنسـان يف ملاذ...الالعقالنية؟

  باتباع ما يطلق عليه املسار العقالين، الذي يوجد يف ايته فضاء الالعقالنية الرحب؟
وإن توغل املاكينـات   ...إن للناس احتياجات وطموحات ليست مادية حبتة: " وواصل إحسان حديثه قائالً

  ".ذا النظام التقليدي قد يعرض حيام اإلبداعية للخطريف ه
لقـد  : "تدفق عاطفي مماثل من هرمز فرحات من جامعة طهران، الذي قال" الالعقالنية"وتال مدح إحسان 

الل اخلمسـة عشـر   خـ وقد قامت احلركات الواعية " ".ازدادت أمريكا وعيا باعتمادها املفرط على القيم املادية
وقد ظهر هذا الوعي جليا يف سلوك الشـباب  . إلعادة تركيز أهداف احلياة على اجلوانب الروحية عاما املاضية،
  ".حيال احلياة

أن الـبالد متـر   . دعونا اآلن نركز جهودنا على ما كان حيـدث يف إيـران حيـال النقطـة الـيت أثرناهـا لتونـا       "
ا األمـة احلاليـة، إذا مت تطبيـق التـدابري املهمـة       وأنا أؤمن أن احلالة الثورية اليت متر ...بصحوة اجتماعية هائلة

  ".صعبة املنال، توفر الظروف املواتية لوالدة وطنية جديدة يف اجتاه النهضة األخالقية القائمة على احلق والعدل
، ميكن القول بأا كانت أكثر من ١٩٧٨وبالنظر إىل أن هذه الكلمات قد قيلت قبل حركة اخلميين عام 

كانت أوامر الزحف املوجهة للزمرة احمليطة باخلميين الام الشاه بتدمري القيم الثقافية إليران ودينها  لقد. نبوءة



    

فما بعده، أقام معهد آسنب عالقات أوثق  ١٩٧٥ومنذ عام ". املادية"الشيعي، عن طريق تطوير الصناعة والقيم 
مثال مانوشهر غاجني، الذي مهد الطريق لـدخول  مع وزارة التعليم اإليرانية، عن طريق العمالء الداخليني من أ

كانت كاثرين بيتسون، األستاذة بكلية دامافند يف طهـران،  . مارفني زونيس، بل ومعهد آسنب نفسه إىل إيران
  .بني الشباب اإليراين" مناهضة املادية"مشاركًا بالغ األمهية يف هذه االستراتيجية، إذ كانت تبذر بذور 

 -رآخأكثر من أي شخص - وكان شريعيت. لتكثيف جهوده" علي شريعيت"ىل األستاذ الرسالة إ تمث انتقل
يف " علـي شـريعيت  "ومتثلـت قـدرات   . املرشد للطالب واملثقفني اإليرانيني الذين جلبوا ثورة اإلخـوان املسـلمني  

صـر غـري   قدرته على صياغة املبادئ الصوفية املناهضـة للعلـوم يف مصـطلحات قـد تكـون مقبولـة للشـباب املعا       
وحيث إنه مل يكن كسب حتيز الشباب اإليراين إىل النسخة اخلمينية من املـذهب الشـيعي   . املدرب يف الشريعة

مباشرة، كان لزاما أن يظهر أمثال علي شريعيت، الذي استطاع أن يلبس املبادئ الصوفية عباءة الراديكالية شبه 
  .اإلسالميةويعد شريعيت مؤسس ما يعرف باملاركسية . املاركسية

الوحيـد  " املفـر " القبول االختياري للموت ىيف مناهضة املادية، لدرجة أنه رأكان شريعيت راديكاليا للغاية 
  "هل ترون كيف ميوت الشهداء يف راحة وسكينة؟: "وقد كتب ذات مرة قائالً! املشروع من العامل املادي

ام حيام اليوميـة، يعـد املـوت تراجيـديا رائعـة،      بالنسبة ألولئك الذين ال يستطيعون التكيف التام مع نظ"
غري أن الشخص الذي يعتزم اهلجرة من نفسه يبـدأ طريقـه   . وتوقف رهيب لكل األشياء؛ إنه الضياع يف العدم

  ".مت قبل أن متوت: "يا لعظمة هؤالء األشخاص الذين انتبهوا إىل هذا األمر وتصرفوا طبقًا لذلك. باملوت
أغا حممد تقي شريعيت، جزًءا من حركة املاسونية احلرة برعايـة املخـابرات الربيطانيـة،    كان والد شريعيت، 

لقـد ظـل يف   : "ويقول شـريعيت عـن والـده   . يف طهران" مشهد"وافتتح مركزا للدعوة إىل احلقيقة اإلسالمية يف 
لقـد كـان شـريعيت    " ".ةاملدينة وناضل بقوة لتزويد ذاته بالعلم واحملبة واجلهاد، وسـط مسـتنقع احليـاة احلضـري    

ري إىل اإلميـان واإلسـالم، ومتكينـهم مـن الـوالدة      ـاألكرب يف طليعة املناضلني إلعادة الشباب ذي التعليم العصـ 
  ".اجلديدة اليت تتيح هلم التخلص من املادية وعبادة الغرب والعداء للدين

  .وكان هذا نداء احلرب الندالع ثورة اخلميين
ل بني باريس وطهران، أن جيمع زمـرة مـن املريـدين مـن الشـباب اإليـراين،       واستطاع شريعيت، الذي جتو

وأطلع الطالب اإليرانيني على أعمال جان بول سارتر، وفرانتز فانون وألـربت كـاموس وجـاك بـريك ولـويس      
ماسيجنون، ومجيعهم من كُتاب مستنقع الوجودية املناهضة للرأمسالية، ممن حيصلون على التمويل والتوجيه من 

  .شبكات نادي روما ذاا، اليت اجتمعت يف بريسبوليس
، الـذي يؤكـد فيـه وقـوع فوضـى وثـورة العـامل الثالـث         "تعسـاء األرض "وصار كتاب فرانتز فانون بعنوان 

هيـا يـا   : "والعنف رد العنف، الكتاب املقدس لعلي شـريعيت، الـذي كتـب ذات مـرة    " الغرب"املوجهة ضد 



    

دعونـا نلقـي وراء ظهورنـا    . ، دعونا نترك تقليد أوروبا األعمى املـثري لالمشئـزاز  أصدقائي، دعونا جر أوروبا
  ".بأوروبا اليت تتحدث دوما عن اإلنسانية، لكنها تقضي على البشر أينما وجدم

، ١٩٧٧ويف عـام  . لقد حتول شريعيت، من خالل كتاباته وصحيفته الصادرة بالفارسية، إىل شـبه أسـطورة  
، ورغم أن أنصاره ألقوا باللوم على الشـاه، إال أن مـن املـرجح أن مقتلـه جـاء علـى يـد        تعرض شريعيت للقتل

ولـوال الـدور الـذي لعبـه     . ليخلقوا منه شهيدا يشعل حركة شعبية تلتف حـول شخصـه  ) السافاك(أنصاره يف 
  .شريعيت، ملا التف العديد من الطالب يف اجلامعات حول اخلميين انون

أعضاء نـادي رومـا مـن     ١٩٧٧نب وشريعيت يثريان القالقل حول الشاه، بدأ يف عام ويف حني بدأ معهد آس
أمثال بيتشي وجاك فرميوند وغريهم تركيز جهود اإلخوان املسـلمني يف غـرب أوروبـا حـول نسـخة مصـطنعة       

وعقدت أوىل جلسات التخطيط هلذا املشروع، الذي محـل  . جديدة من اإلسالم، ال تسمح بأي قدر من النمو
ويف ظـل توجيهـات بيتشـي ولـورد كـارادون وقائـد       . يف جامعة كامربيدج يف إجنلتـرا " اإلسالم والغرب"سم ا

بوضـع اإلطـار العـام للسياسـة املرتبطـة      " مشروع اإلسـالم والغـرب  "اإلخوان املسلمني معروف الدوالييب، قام 
، وحظـي بـدعم االحتـاد    ١٩٧٩سـنة  ر هذا اإلطار العام ـونش. باستخدام العلوم والتكنولوجيا يف هدم اإلسالم

الدويل ملعاهد الدراسات املتقدمة، الذي يرأسه عضو نادي رومـا واملستشـار العلمـي حللـف مشـال األطلسـي،       
  .أليكساندر كينج

فالـدرس األول  ... ينبغي لنا العودة إىل املفهـوم األكثـر روحانيـة للحيـاة    : "وأعلن مشروع اإلسالم والغرب
اإلسالمية هو إصرارها على شعار االتزان املستقر الذي ال يدمر الترتيب الطبيعي للبيئة، الذي نتعلمه من العلوم 

واُستخدمت هذه اجلدليـة ملهامجـة العلـوم والتطـور      ".اليت يعتمد عليها يف اية املطاف البقاء اجلماعي إلنسان
  .يف أوروبا وأمريكا الشمالية" الغريب"التكنولوجي 

، حتـت  ١٩٧٧ففي مؤمتر ليبسون املنعقـد يف نـوفمرب   . ادي روما إىل بالط الشاهوبعد ذلك انتقل بيتشي ون
رعاية مؤمتر السالم بني األديان، وهي منظمة أُنشئت على يد سايروس فانس وسول لينوفيتز، تآمر بيتشي مـع  

نصـر،   اإليراين املعروف، سيد حسني" فيلسوف البالط"العديد من قيادات حركة اإلخوان املسلمني، وخباصة 
كما حضر هذا االجتماع إمساعيل الفاروقي األستاذ جبامعـة  . األستاذ جبامعة طهران والصديق الشخصي للشاه

متبل يف فيالدلفيا، وخورشيد أمحد، الرئيس السابق للمؤسسة اإلسالمية يف ليسيستر يف إجنلترا، ووزير التخطيط 
  .احلايل يف باكستان

غاجني أداة جلمع األموال من زوجـة الشـاه، فـرح ديبـا، وآخـرون       دكتور مانوشهرالوكان األستاذ نصر و
ووفقًـا ملـا ذكرتـه مصـادر إيرانيـة، فقـد       . لصاحل مشروع النمذجة االقتصادية إليران الذي يقوم به نادي روما

األمـوال إىل   ختفوق نصر على مستشار جامعة طهران هوشـانج اونـدي، وهـو مستشـار الشـاهبانو، يف ضـ      
  .وار احلضاراتجيه جارودي، لصاحل معهده اخلاص حبرتبط باليسوعية الفرنسية، رواملُنظِّر امل



    

وقد مت ختصيص جزء من األموال لنموذج ميساروفيتش للتخطيط اإلقليمي إليران الذي يرعاه نادي رومـا،  
لفعلـيني  ومن مث صار جورنييه وجارودي املستشـارين ا . حتت الرعاية اجلزئية ملنسقه الفرنسي، موريس جورنييه

وتـواترت األنبـاء أن مـن املنافـذ الـيت مت متويلـها       "! استراتيجية التطوير"للشاه يف شؤون التخطيط االقتصادي و
على يد بول فيل، وهو عامل اجتماع باريسي راديكـايل،   ١٩٧٧معهد أحباث البحر املتوسط، الذي أنشئ عام 

  .وأبو احلسن بين صدر
  .ين صدر، سواًء علم ذلك أم مل يعلموهكذا كان الشاه نفسه ميول احلسن ب

ويعد جارودي شخصية بارزة يف عمليات املخابرات الربيطانية، وهو شخص بالغ التأثري يف إيـران مـا بعـد    
. الثورة، وبني اجلناح اليساري املتطرف يف اجلزائر، كما كان أحد املعلمني وثيقي الصلة مبعمر القذايف يف ليبيـا 

األب "زب الشيوعي السابقني الذين حتولوا إىل الكاثوليكيـة الرومانيـة نتيجـة تـأثري     وجارودي أحد منظّري احل
  .وهي هيئة يسوعية دف للمحافظة على اهلياكل االجتماعية اإلفريقية اعتمادا على السحر القبلي" لوبريه

املعـاقني يف  ، قام جارودي بتأسيس مؤسستني مها املعهد الدويل حلوار احلضارات، وجامعة ١٩٧٧ويف عام 
ويف األشهر األخرية، نشر جمموعة من املقـاالت يف الصـحافة الفرنسـية تصـف الطاقـة النوويـة بأـا        . السنغال

كسـر الوحـدة بـني اإلنسـان     "علـى  " النمـو الرأمسـايل  "، وتنتقـد  "اخلطر الداهم على الوجود الفعلي للكوكب"
كقنـاة حتكـم    ١٩٧٧اليت أُنشئت عام " بيبول ميديترينيان"كما شارك جارودي كذلك يف صحيفة ". والطبيعة

  ".العامل الثالث الراديكالية"للمخابرات الربيطانية وسط شبكات 
، حضر جارودي مؤمترا أمريكيا إيرانيـا يف طهـران، رتـب لـه بـين صـدر، وحضـره        ١٩٨٠ويف يونيو عام 

بصحبة وفد أورويب من أتباع بريتراند وقبل املغادرة إىل طهران . احملامي العام األمريكي السابق رامزي كالرك
، حيـث ذكـر جـارودي أن    "أي ثورة إليران؟"راسل، نشر جارودي مقاالً محاسيا ميتدح فيه كتاب بين صدر 

قيم ألنه يرسم خطوطًا عريضة ال للقطاع املتطور بأكمله فحسب، بل حىت لدولتنا، إن أردنا "حتليل بين صدر 
  ".ادمأال نتأخر عن التحول الضخم الق

" متـرد الشـعب  "ووفقًا لرأي جارودي، فإن بين صدر حيدد بصورة صحيحة موقع الثورة اإليرانيـة بوصـفها   
املهمة األساسية للحكومات يف عاملنا املعاصـر  "وعلى املعتقد السائد الذي مفاده أن " منوذج النمو الغريب"على 

  ".ك والنمو والتعليمهي تلك املهمة املرتبطة بالتطور االقتصادي والنمو واالستهال
وينبغي أن نشكر الـرئيس بـين صـدر، إللقائـه الضـوء، مـن خـالل كتابـه         : " وخيتتم جارودي حديثه قائالً

الرائع، على املستقبل الذي ميكن أن نرنو إليه، إذا سلكنا عن طريق الطاقة النووية، مسارا مماثالً لـذلك الـذي   
سار احلكـم التكنـوقراطي املطلـق داخليـا، مـع االعتمـاد علـى        م: سارت فيه إيران عن طريق ما متلكه من نفط

  ".طاقات أجنبية، والتضحية بثروتنا املادية وأرواحنا كذلك



    

وال شك أن تأثري جارودي على بين صدر كان من بني التأثريات العديدة اليت تعرض هلا الرئيس اإليراين يف 
و ما منتج مغلف تغليفًا جيـدا، صـنعته أيـادي األفـراد     بل ميكن القول أن بين صدر نفسه ما ه. منفاه يف فرنسا

واملؤسسات ذاا اليت خلقت حركات أنصار محاية البيئة، والقوات اإلرهابية املقاتلة اليت كان أفضـل جتسـيد   
  .يف إيطاليا" األلوية احلمراء"هلا هو تنظيم 

دون حاليا يف طهران، وعدد كـبري مـن   وال تعد جتربة بين صدر فريدة يف هذا اال، فمعظم زمالئه املتواج
أفراد اموعة االستشارية للخميين قد تلقـت تدريبـها، إمـا يف أعشـاش علـم دراسـة اإلنسـان االجتمـاعي يف         
فرنسا، كما هو احلال مع بين صدر، أو يف املعاهد اليت تقع مقراا يف الواليات املتحدة، واليت تـروج لفكـرة   

ــائي" ــل جممــع ســتانفورد   ضــد اتمــع" التمــرد امل ــا أو جممــع معهــد   -الصــناعي، مث ــي يف كاليفورني بريكيل
ويف كل تلك احلاالت، تلقت الصفوة املنتظرة بعد الشاه مبادئ كراهية . هارفارد–ماساشوستيس للتكنولوجيا 

  .ألنشطتهمن الشاه يساوي الغرب، هي البنية العقائدية احملفزة أ، وصارت املعادلة القائلة ب"الغربية"األساليب 
يف املؤسسات ذاا، فمثلهم األعلى هم سفاحو كمبوديا املنتمون إىل " النخبة"وقبل ذلك بقليل، مت تدريب 

اليت حتمل طابع اإلبادة اجلماعية هي النموذج ملا يود " ثورم الثقافية"بول بوت ولينغ ساري، والذين صارت 
بوديا يف حقبـة بـول بـوت، خيـو سـامفان، يف نفـس       وقد تدرب رئيس كم. بين صدر ورفاقه تطبيقه يف إيران

  .املركز التابع جلامعة السوربون، والذي أنتج بين صدر
قسم علم االجتماع واإلنسان : وا من أربع مؤسسات متداخلةؤرب معلمي بين صدر وشركائه فقد جاأم أق

يـة للدراسـات العليـا    مـن املدرسـة العمل  " القسـم السـادس  "، و"CNRS"يف املركز الوطين لألحبـاث العلميـة   
)PHE-ولعل القسم السـادس هـو األكثـر أمهيـة مـن بـني تلـك        . واملعهد الوطين ألحباث اهلندسة الزراعية) ٦

املؤسسات، فهو الذي درب األستاذ املشرف على رسالة بين صدر، األستاذ جورج باالندييه، تلميذ األعراف 
وأثنـاء دراسـته   . املناهضـة للتكنولوجيـا النوويـة يف فرنسـا    ويعد القسـم قاعـدة حركـة البيئـة     . القبلية اإلفريقية

  :على يد باالندييه، تأثر بين صدر باألشخاص التالية" لإلصالح الزراعي"
  .، املركز الوطين لألحباث العلمية، ومعهد أحباث البحر املتوسط"عامل اجتماع ماركسي"بول فييه،  - 
ملركز الـوطين لألحبـاث العلميـة، والـرئيس الفخـري      رينيه دومونت، عامل هندسة زراعية راديكايل يف ا  - 

وقـد طُـرد دومونـت،    . ، تلك املنظمة األوروبية البيئيـة العامـة  "إيكروبا"، ومؤسس "أصدقاء األرض"جلمعية 
ويف عـام  . مستشار البنك الدويل، من كال من كوبا واجلزائر، لكونه عميال لالستخبارات املركزية األمريكية

حلة استكشافية إىل إيران، الستكشاف النظام الزراعي هناك، وصار منذ ذلك احلني ، قاد دومونت ر١٩٧٦
 .مستشارا للرئيس اخلميين



    

ميشيل كروزيه، وهو منظر بالقسم السادس من املدرسة العمليـة للدراسـات العليـا، وأسـتاذ يف معهـد       - 
ومـة شـارل دجيـول عـام     تافيس توك يف جامعة ساسيكس الربيطانية، والـذي سـاعد يف زعزعـة اسـتقرار حك    

١٩٦٨. 
مركز قيـادة  "جان بيري فيجييه، وهو عامل راديكايل من املركز الوطين لألحباث العلمية ، وهو الذي أدار  - 
 .١٩٦٨السري ضد دجيول عام " الثورة

وتشمل قائمة األشخاص اآلخرين الذين عملوا مع بين صدر، والذين شاركوا مجيعـا يف جهـود املخـابرات    
والربيطانية يف زعزعة استقرار دجيول وفرنسا خالل العقدين السادس والسابع من القرن العشـرين،   اإلسرائيلية

  .ميشيل فوكولت، وجاك سوستيل وتشارلز بيتلهامي، وكلود ليفي شتراوس، والراحل هنري كوربني
د األممي ورامزي وهؤالء السادة، مدعومني مبؤسسة السالم التابعة لربتراند راسل ومؤسسة ليليو باسو واملعه

كالرك وريتشارد فولكس من جملس نيويورك للشؤون اخلارجية، هم من ينبغـي أن نتوجـه هلـم بالشـكر علـى      
  ".التحول إىل النموذج الكمبودي باإلقناع"الرعب املاثل حاليا يف إيران، واملدعو بين صدر، رمز 

  



     

 

   

 
 

  

تبدأ العوامل الفاسدة اخلفية يف ثورة اخلميين يف الظهور عندما يدرس املرء كيف تعاون العديـد مـن أجهـزة    
لقد لعب جهاز املخـابرات  . املخابرات القوية لالرتقاء به أوالً إىل مرتبة التفوق، مث الوصول به إىل سدة احلكم

اسي يف التنسيق مع االعتماد على موارد املخابرات األمريكية واإلسرائيلية، بل واملخابرات الربيطانية الدور األس
  .الروسية أيضا

ويف اية املطاف، سيلقي أي حتقيق كامل للمكائد السرية اليت أدت إىل ظهور اخلميين، إىل إلقـاء الضـوء   
أسـطورة  :  مل يتكشف غموضـها حـىت اآلن  على أكثر قضايا اجلاسوسية إثارة للجدل يف القرن العشرين، واليت

فيليب من املخابرات السوفيتية، اللجنـة السـوفيتية ألمـن    " كيم"، اجلنرال هارولد أدريان راسل "الرجل الثالث"
  .الدولة

كيم فيليب، أحد أرفع ضباط املخابرات الربيطانية رتبة، واملسؤول خالل احلرب العاملية الثانية عن تـدريب  
ــتخبار  ــباط االس ــا إىل      ض ــول الحقً ــذي حت ــتراتيجية، ال ــدمات االس ــي للخ ــب األمريك ــة للمكت ات األمريكي

وكان من بني طالب كيم فيليب جيمس جيسوس أجنيلتون، الذي رأس قسم . االستخبارات املركزية األمريكية
  .١٩٧٣االستخبارات املضادة التابع لالستخبارات األمريكية إىل حني طرده عام 

ت يف مـبىن املخـابرات   يمسيـة هليئـة االسـتخبارات، فـإن اثـنني مـن اجلواسـيس السـوفي        وطبقًا لألسطورة الر
الربيطانية، بريغس وماك لني، قد قاما بارتداد مذهل إىل االحتاد السوفييت قبل أن تستطيع التحقيقـات الرمسيـة   

ظل العامل ملدة مخسة ، و١٩٥١حدث هذا عام . املستمرة اليت جتريها املخابرات الربيطانية الوصول إىل أهدافها
الذي زود بريغس وماك لني مبعلومـات سـرية مكنتـهما مـن     " الرجل الثالث"أعوام تتقاذفه التكهنات عن هوية 

  .االرتداد إىل االحتاد السوفييت
، ومتت مساحمته على اجلُرم الذي اقترفه "الثالث"، مت حتديد كيم فيليب رمسيا بوصفه الرجل ١٩٥٥ويف عام 
، مت ١٩٦٣حـىت   ١٩٥٥وخالل الفترة مـن  . مبنصب استخبارايت شبه رمسي يف الشرق األوسط وأعيد تكليفه

تسليم كيم فيليب شبكات وأصول بريطانيا يف الشرق األوسط، عن طريق والده سان جون فيليب، أكثر ضباط 
ن األب إىل االبن، انتقل وعندما مت نقل السلطة م. املخابرات املستعربني إجنازا يف تاريخ اإلمرباطورية الربيطانية

  .كيم فيليب إىل االحتاد السوفييت بدعوى االرتداد
ولسنوات عديدة، أبقت موسكو كيم فيليب جممدا، وعاد إىل الظهور يف النطاق العام، يف الوقت ذاته تقريبا 

لرمسي، ، وبعد سنوات عديدة من الصمت ا١٩٧٨ويف عام . الذي أوصلت فيه لندن ثورة اخلميين إىل ذروا
. عني كيم فيليب منسقًا سياسات لسوريا والعراق واألردن وشبه اجلزيرة العربيـة يف وزارة اخلارجيـة السـوفيتية   



 

 

   

ويف العام التايل، توىل اخلميين السلطة يف طهران، وحصل كيم فيليب على ترقية إىل رتبة جنـرال يف املخـابرات   
بوقة، حيث أجرى كيم فيليب مقابلة شخصـية فريـدة مـع    ، حدثت الواقعة غري املس١٩٨٠ويف عام . السوفيتية

وقـد مت نشـر   . صحيفة إيزفستيا الروسية، إلرسال إشارة إىل أنه صار يتمتع بالثقة الكاملة للحكومة السـوفيتية 
هذه املقابلة الشخصية بعد فترة وجيزة من إعالن القيم على الفنون يف خدمة جاللة امللكة، سري أنتوين بلنت، 

  .املتحكم االستخبارايت يف كيم فيليب لصاحل البالط امللكي الربيطاينأنه كان 
الــيت مت التخطــيط هلـا خــالل فتــرة  " األصــولية الدينيـة "وذكـرت مصــادر يف هيئــة املخـابرات أن الثــورات   

الثمانينات إمنا هي من بنات أفكار فريق صغري من واضعي االستراتيجيات، من بينهم امللكة إليزابيـث الثانيـة،   
ومستشارها الديين الشخصي هريبرت وادامز، رئيس قسـم البعثـات التبشـريية األجنبيـة يف الكنيسـة اإلجنيليـة       

الكندية، ) SOE(وصاحب القوة الفعلية يف الس العاملي للكنائس، والقادة القدامى يف هيئة العمليات اخلاصة 
الـذي يتـوىل    -اك لـني وفـيليب وأنتـوين بلنـت    القدمية مثل بريغس وم" رسل كامربيدج"ومن بينهم خنبة مجاعة 

وعندما حاول بعض أصحاب النفوذ يف إجنلترا معارضـة هـذا   . حاليا الشبكات االستخباراتية يف الكتلة الشرقية
اجلنون اخلاص بالثورات الكهنوتية، حدثت أمور استثنائية، حيـث مت اغتيـال اللـورد ماونتبـاتني، وتـوىف كـبري       

" الهـوت احلريـة  "ي يف سن صـغرية، ليحـل حملـه رجـل كـرس جهـوده ملناصـره قضـية         أساقفة كنيسة كنتربري
كما مت العمل على برنامج تقارب بـني الكنيسـة اإلجنيليـة واجلنـاح اليسـوعي      . والثورات الكهنوتية بصفة عامة

ضافة بنـد يف  لنت نتيجة الربنامج، مبا يف ذلك إعيف كنيسة األرمن الكاثوليك، وأُ املناصر لقضية الهوت احلرية
  . القانون الربيطاين، يسمح للمرة األوىل لويل عهد بريطانيا العظمى بالزواج من امرأة من األرمن الكاثوليك

ومن الواضح أن معارضي هذه االستراتيجية يف إجنلترا قد جلأوا إىل حيلة إظهار السري أنتوين بلنـت بوصـفه   
فـيليب هـو شـيوعي مكـرس علـى املـدى البعيـد، اسـتطاع         املتحكم يف كيم فيليب، للقضاء على خرافة أن كيم 
  .اختراق املخابرات الربيطانية لصاحل االحتاد السوفييت

، فهـو ضـابط خمـابرات بريطانيـة يعمـل متخفيـا       "ثالثيا"لقد مت اآلن الكشف عن كيم فيليب بوصفه عميالً 
  ".كعميل سوفييت مزدوج"

ب أنتوين بلنت سيكون كافيا ألن تقوم السلطات السوفيتية ويف الظروف العادية، فإن هذا اإلعالن من جان
من ذلك، أشارت السلطات السـوفيتية إىل ثقتـها يف فـيليب بنشـر      فبدالً. ولكن هذا مل حيدث. فيليببقتل كيم 

يت ولعلنا لن نعرف مطلقًا على وجه التفصيل املؤامرات املتبادلة ال. هذه املقابلة غري املسبوقة يف جريدة إيزفستيا
غري أن من الواضح بصفة عامـة أنـه كانـت هنـاك صـفقة بـني املخـابرات الربيطانيـة         . كانت تحاك فيما بينهم

والسوفيتية تتضمن اتفاقًا مشتركًا بزعزعـة االسـتقرار يف إيـران، واإلطاحـة بنظـام الشـاه، والوصـول بآيـة اهللا         
وسيكسب الربيطانيون من ذلك جسرا جديدا . اخلميين إىل سدة احلكم والقضاء على النفوذ األمريكي يف إيران

العاملية، يف حني يستخدم السوفيت، غري املعنيني يمنة األفكار الدينيـة، املـاليل   " ثورم الكهنوتية"تعرب عليه 
  . لتفكيك القدرات العسكرية األمريكية يف منطقة اخلليج



     

 

   

العليـا ذات التوجهـات العسـكرية البحتـة      ومن مث فقد توثـق اتفـاق مـثري للسـخرية بـني القيـادة السـوفيتية       
ــهم       ــدائيون يف درايت ــوفيت الب ــذين ال يشــاركهم الس ــة، وال ــتحكمني يف اللعب ــر تطــورا امل والربيطــانيني األكث

كان برجينيسكي على سبيل املثال واثقًا أن األصولية اإلسالمية ستؤدي ". سالح األصولية الدينية"باستخدامات 
ومن ناحيـة أخـرى، كـان    . يض وزعزعة استقرار التماسك السوفييت يف آسيا الوسطىيف اية املطاف إىل تقو

أمـا  . خصوم برجينيسكي واثقون أن األصولية اإلسالمية ستمزق القوة العسكرية األمريكية يف الشرق األوسـط 
الـوطين  الربيطانيون، الذين كانوا يلعبون يف املنتصف بني املعسكرين، فرتبوا أن يضـع كـل مـن جملـس األمـن      

  .اخلميين وضد الشاه األمريكي والسوفيت رهانام لصاحل
ومن مث فإن املشهد املذهل متثل يف قيام أربعة من أكـرب هيئـات املخـابرات األسـطورية يف العـامل، الـيت هـي        
شديدة العداء فيما بينها، بالتعاون لدعم اخلميين، ومشلت تلك اجلهـات املخـابرات السـوفيتية واالسـتخبارات     

  .ركزية األمريكية واملوساد اإلسرائيلي واملخابرات الربيطانيةامل
أما الرجل الذي استندت إىل شخصيته ومسعته هذه الصفقة فهو كيم فيليب، أستاذ اللعبة الربيطـاين، الـذي   
باع أسرار املخابرات األمريكية للمخابرات الروسية، وأستاذ وصديق رجـل املوسـاد تيـدي كوليـك، وأسـتاذ      

ومن مث واكب . يس قسم الشؤون اإلسرائيلية يف االستخبارات املركزية األمريكية، جيمس أجنيلتونوصديق رئ
  .ياة العامة جمددا ظهور اخلمييناحلظهور كيم فيليب إىل 

ولعل مفتاح فهم شخصية كيم فيليب، اجلنرال يف املخابرات السوفيتية، هو والده هاري سان جون بريدجر 
ستراتيجيات للعـامل اإلسـالمي يف بريطانيـا العظمـى ملـدة أربعـني عامـا، والعقـل املـدبر          فيليب، كبري واضعي اال

وخالل السنوات اخلمس األخرية من حياته، اجتهد سان . للمخابرات الربيطانية طيلة حياته" للمكتب العريب"
ن سويا العامل السـفلي  لقد سكن فيليب األب واالب". كيم"جون فيليب يف نقل معرفته ومعارفه وشبكاته إىل ابنه 

الذي تلتقي فيه املعلومات االستخباراتية الربيطانية اليسوعية االستراتيجية طويلة املدى مـع الفصـيل املاركسـي    
  .الراديكايل من املخابرات السوفيتية

لقد ترعرع سان جون فيليب األب يف مطلع القرن يف مراكز كامربيدج الفكريـة املتحمسـة، حيـث كانـت     
لقـد كانـت    ".معجزات القرن التاسـع عشـر الـثالث   "العصر الفيكتوري ال تزال حتتفل مبا أطلقت عليه إجنلترا 

هناك ثالث إبداعات قوية للمخابرات الربيطانية، ثالث مشـروعات أيدلوجيـة كـربى مـن املقـرر اسـتخدامها       
كما صاغها سري ريتشـارد  دراسات املستشرقني ) ٢الليربالية كميول سياسي عاملي، و) ١: إلدارة اإلمرباطورية

املاركسية بوصفها ) ٣بريتون ولورد أكتون، مستشار امللكة فيكتوريا املتخصص يف الرفاه الديين األيدلوجي، و
  .إلدارة احلركات اليعقوبية ضد احلكومات والقوى املعادية لإلمرباطورية" هيكالً عقائديا"

ن إىل حـد مـا، يف دوائـر معـارفهم الصـغرية، يف      ويف فترة شباب سان جون، كان القادة األساتذة منفتحـو 
  .التفاخر بإجنازام



 

 

   

وبتتبع سري العديد من كبار اختصاصيي املخابرات الربيطانية السريني، جند أنه مت تعيني سان جون فيليب من 
 ويف. ١٩٠٤عائلة تنتمي إىل عائلـة إجنليزيـة مـن الطبقـة املتوسـطة العليـا، وجـاء إىل جامعـة كامربيـدج عـام           

كامربيدج، مت تعريف فيليب على كبار موظفي املائدة املستديرة يف املخابرات الربيطانية، وتدرج إىل رتب جتمع 
كانت كامربيدج مفرخة الفابيون، الـذين هـم طالئـع اجلمعيـة الفابيـة،      . املنشأ حديثًا" الفابيون يف كمربيدج"

تابعـا للمخـابرات   " يسـاريا "ختليـق مـا يبـدو جهـازا     كجزء من اجلهـود العامـة للمائـدة املسـتديرة الراميـة إىل      
والحقًا، وعقب مغادرة كامربيدج يف العشرينات من القرن العشرين، صار فيليب عضوا يف اجلمعية . الربيطانية

  .الفابية يف بريطانيا العظمى
وهـي وجهـة نظـر    كآليـة للـتحكم االجتمـاعي،    " الـديين "معلنا عن التزامه املبكر بقيمة الطوائف والشعور 

استخدمها الحقًا للمسـامهة يف إنشـاء اإلخـوان املسـلمني يف العـامل العـريب، ركـز فـيليب أحباثـه ورسـائله قبـل            
يعد األعظم بني كل االتفاقـات،  "ويف أحد أحباثه اليت أجراها يف شبابه، كتب أن الدين . التخرج، على الدين

ام البشـري، وهـو بـالغ القـوة يف مقاومتـه لكـل أشـكل        فهو عاملي للغاية وهـو جـزء أساسـي للغايـة مـن النظـ      
ويف عمل آخر منفرد، قارن فيليب بـني تـأثري الفيلسـوف أرسـطو وبـني تـأثري األصـوليني الـدينيني،          ".املعارضة

  ".ا بكثريأكثر تأثري"أن الدين هو الواقع وتوصل إىل 
الـدور الكهنـويت يف عمليـات     وتطور الحقًا هذا امليول لـدى سـان جـون فـيليب الشـاب يف التأكيـد علـى       

رئيسها الشهري، املـؤرخ أرنولـد    داملخابرات السياسية، إىل مبدأ تشغيل مركزي للمخابرات الربيطانية، على ي
وخالل احلرب العاملية األوىل وفترة معاهدة فريساي، شغل توينيب منصـب رئـيس املخـابرات    . جوزيف توينيب

سـط، وخـالل احلـرب العامليـة الثانيـة، تـوىل منصـب قائـد اخلـدمات          الربيطانية يف دول البلقـان والشـرق األو  
  .االستخباراتية امعة لكنيسة وينستون

وكان أرنولد توينيب، املشرف املباشر على سان جون فيليب يف املخابرات، واحدا من أبرز املروجني للمبدأ 
نية والسلطة الكهنوتية واإلحساس الـديين  كانت األيدلوجية الدي على مدار عصور التاريخ الطويلة"القائل بأنه 

وية الفرد، من القوى التارخيية اليت هي أقـوى بكـثري مـن أمنـاط اهلويـة القوميـة والسـلطة القوميـة، السـائدة          
ومن مث ذكر توينيب أكثر من مرة أنه إن كان املرء بصدد إنشاء والسـيطرة علـى نظـام عـاملي إمربيـايل      . "حاليا

لى املرء هندسة أعمال املخابرات والشبكات السرية القادرة على فرض سـلطة كهنوتيـة   مستقر ودائم، جيب ع
  .وإحساسا دينيا باهلوية على الشعوب، اليت حتكمها حاليا سلطات علمانية وإحساس قومي باهلوية

عرفـة  ، وجد فيليب طريقه إىل الصفوة العميقة من حماريب نظريـة امل ١٩٠٧ويف عامه األخري يف كامربيدج يف 
براون، خليفة سري ريتشارد . ج. اخلاص به سنة خترجه هو إ" احلارس واملرشد"وكان . يف املخابرات الربيطانية

، واخلبري األول يف املائـدة املسـتديرة الربيطانيـة بشـأن الصـوفية      ١٩٠٥الفارسية عام " الثورة"بريتون، مهندس 
بالنت، كان براون الراعي الرئيسي للجد األكرب ملـا  . سوجنبا إىل جنب مع ويلفريد . اإلسالمية وبالد الفرس



     

 

   

عرف بعد ذلك باإلخوان املسلمني، الطائفي املاسوين احلـر املتبـع للطقـوس االسـكتلندية، واملـنظم اإلسـالمي       
، تعلـم فـيليب أسـرار االسـتخدام     ١٩٠٧ومن خالل عمله املكثف مع براون عـام  . العام، مجال الدين األفغاين

كما صقل فيليب معرفته باللغات الفارسية . لربيطاين للطوائف الراديكالية القومية والدينية املختلقةاالستراتيجي ا
وخالل مسريته الوظيفية، صار يتحدث هذه اللغات بطالقة، باإلضافة . واهلندوسية، وبدأ يف تعلم اللغة األردية

  .إىل العربية والتركية والعديد من اللهجات احمللية
حلرب العاملية األوىل، مت إرسال سان جون فيليب الشاب إىل اهلند، كضابط خمابرات صغري يف ومع اقتراب ا

وقد كانت تلك السنوات مبثابة فترة تدريب، حيث اشترك يف هذه السنوات يف مشروعات لزيادة . مكتب اهلند
اهلندية إىل كيانني منفصـلني   التوترات اهلندوسية اإلسالمية يف اهلند، واليت أسهمت الحقًا يف تقسيم شبه القارة

اليت يتبعها احلكـم الربيطـاين يف   " فرق تسد"ورغم إدراكه الستراتيجية . بناًء على الدين، ومها اهلند وباكستان
براون، قد علمته أيضا أمهية تشجيع احلركات القومية، حىت . ج. اهلند، إال أن السنوات اليت قضاها مع أستاذه إ

  .كم الربيطاين للهند، كوسيلة لتأكيد النفوذ الربيطاين يف اية املطافتلك املكرسة إلاء احل
وشهدت سنوات احلرب العاملية تطبيق هذه االسـتراتيجية يف صـيغتها اجلوهريـة، علـى يـد املكتـب العـريب        

 هوغارث، من متحف أمشيلون التابع. ج. اجلديد للمخابرات الربيطانية يف القاهرة، الذي تأسس حتت قيادة د
، الـذي  "لـورنس العـرب  "لـورنس  . إ. وكان أبرز العاملني يف املكتب العريب حينئذ هـو ت . جلامعة أكسفورد

". الثـورة العربيـة  "امك يف العمـل يف منطقـة احلجـاز غـرب شـبه اجلزيـرة العربيـة مـع الشـريف احلسـني يف           
ش القبلية العربية يف احلجـاز،  واشتملت االستراتيجية على نقل كميات ضخمة من الذهب الربيطاين إىل اجليو

  . لتشجيع قيام حركة استقالل عربية دف إىل االنفصال عن اإلمرباطورية العثمانية
، اليت كانت ترزح حينئذ حتت احتالل )العراق(، مت تكليف فيليب بالعمل يف بالد الرافدين ١٩١٥ويف عام 

ى الصعيد االستراتيجي، كان صراع السياسـات قـد   وعل. القوات الربيطانية واهلندية، وحتت قيادة مكتب اهلند
ويف ظل توجيهات هوجارث وجريترود بيل ولـورنس، كـان   . بدأ يف الظهور بني مكتب اهلند واملكتب العريب

املكتب العريب يشجع منو األصولية اإلسالمية والقومية العربية اخلاضعة للسـيطرة الربيطانيـة، يف حـني تلكـأت     
وبعض فرق املكتب الربيطاين يف اهلند يف إشعال فتيل التمرد اإلسالمي، خوفًا من انتشاره حكومة اهلند احملافظة 

ومن جانبه يف . غري املنضبط من العامل العريب إىل اهلند، وكانت هناك حملة من الثورة ضد احلكم الربيطاين هناك
توجيهات جريتـرود بيـل، وهـي     وتلقى مساعدة عن طريق. العراق، اجنرف فيليب تدرجييا لرأي املكتب العريب

. مسافرة جريئة للمخابرات الربيطانية، وكانت واحدة من األضواء الكاشفة لسياسة لندن حيال العـامل العـريب  
  .وظل فيليب وبيل أصدقاء مقربني لسنوات تلت ذلك

حىت موته بعد ذلك بـأربعني عامـا، كـان سـان جـون فـيليب قائـد عمليـات املخـابرات           ١٩١٨ومنذ عام 
  .لربيطانية يف اململكة العربية السعوديةا



 

 

   

ويف فترة وجيزة تلـت تكليفـه يف   . به اجلزيرة العربيةشيب يف أسرار السياسة القبلية يف ويف البداية، غاص فيل
صار يعرف بأفضـل  وعند وفاته . العامل العريب، استطاع فيليب اإلملام بكل شاردة وواردة يف شبه اجلزيرة العربية

  ".أعظم مكتشفي شبه اجلزيرة العربية: "مقتف لألثر يف رمال الصحراء، وكُتب على شاهد قربه
ويف سنواته األوىل يف شبه اجلزيرة العربيـة، درس بعنايـة أقـوى احلركـات العربيـة، وهـي الطائفـة الوهابيـة         

ؤسـس الالحـق للمملكـة العربيـة السـعودية يف      لإلسالم األصويل، واليت رأسها حينئذ عبد العزيز بن سعود، امل
يف البدايـة  . وملدة ثالثني عاما، ظل فيليب مهزة الوصل بني لندن وامللـك سـعود  . العشرينات من القرن العشرين

سعى فيليب للتوفيق بني أهداف أسرة سعود يف شرق اجلزيرة العربية وحركة احلجـاز الراسـخة بالفعـل، والـيت     
ومـع هـذا تزايـد    . ة لشريف مكة، حسني، الذي كان وقتئذ عميالً باألجر للمكتب العريبتتبع العشرية اهلامشي

ويف اية املطـاف، جـاءت   . جدال فيليب يف االس الربيطانية يف أن على لندن أن تلقي بثقلها لدعم بن سعود
  .االنتصارات العسكرية السعودية يف وسط شبه اجلزيرة لتثبت أنه كان على حق

تمدت القوة العسكرية لألسرة السعودية علـى احلركـة األصـولية الصـحراوية التطهرييـة الـيت تـدعى        لقد اع
حيث صارت قوات اإلخوان املكونة من القادة القبليني املـنظمني يف ميليشـيا عشـائرية والغيـورين يف     . اإلخوان

وبعـد ذلـك   . سـلحة الربيطانيـة  إميام اإلسالمي، سوط اجلالد يف شبه اجلزيرة العربية، مستخدمة يف ذلـك األ 
بسنوات، وقع نزاع بني امللك سعود، ملك اململكة العربية السعودية وبـني اإلخـوان، وأجـربهم علـى تسـريح      

ومع هذا يعتقد الكثريون أن اإلخوان، بعد التسريح، استمروا أحد األصول السـرية  . قوام يف فترة الثالثينات
كما يعتقد كذلك . عربية السعودية، وهم حمتفظون يكلهم حىت يومنا هذاللمخابرات الربيطانية يف اململكة ال

أن احلرس الوطين السعودي اليوم، وهو صفوة القـوات، حتـت قيـادة األمـري عبـد اهللا بـن عبـد العزيـز املناصـر          
  .لإلخوان املسلمني، يتكون بصفة أساسية من اموعة األساسية اليت شكلت اإلخوان يف فترة الثالثينات

، مت تعيني فيليب يف جلنة اإلدارات الشرقية، ذات األمهيـة البالغـة، الـيت أسسـها لـورد      ١٩١٩يف مارس عام 
، حالف فيليب ولورنس النجاح يف تشكيل إدارة مستقلة للشـرق األوسـط يف   ١٩٢١كريزون، ويف مطلع عام 
لربيطاين الصـهيوين والتقلبـات   واستمر فيليب، املتورط حينئذ يف صفقات التعاون ا. مكتب شؤون املستعمرات

املختلفة يف معركة لندن ضد الفرنسيني واالحتاد السوفييت يف الشرق األوسط، يعيـث فسـادا يف أحنـاء اجلزيـرة     
، وادعـى يف النهايـة   )مبـا يف ذلـك تعـدد الزوجـات    (العربية، ويعيش حياة فاجرة، متقمصا العادات اإلسالمية 

، ومنذ اية احلرب العاملية األوىل حـىت بدايـة احلـرب العامليـة الثانيـة، مل يقـع       ويف هذه الفترة. اعتناقه لإلسالم
على سبيل املثال، تـأمني  . حدث واحد مهم يف اململكة العربية السعودية بدون معرفة فيليب، بل وموافقته غالبا

ربيـة السـعودية،   حصول شركة ستاندرد أويل، من كاليفورنيا، على عقـد التنقيـب عـن الـنفط يف اململكـة الع     
، مل يكن ليتحقق لوال نفوذ فـيليب  )أرامكو(والذي أدى بعد ذلك إىل تأسيس الشركة العربية األمريكية للنفط 

  .الشخصي يف البالط امللكي السعودي



     

 

   

وعلى الصعيد السياسي، استطاع فيليب أن يرسخ لنفسه شهرة بأنه شخص غريب األطوار، فخالل احلرب 
مناصرا علنيا هلتلر، وكان يدعو الربيطانيني يف أحيان كثرية إىل وقف احلـرب ضـد أملانيـا،     العاملية الثانية، كان

ومـع هـذا، عمـل فـيليب علـى أن يرسـخ       . وانضم إىل احلزب الفاشي الشعيب يف إجنلترا برئاسة لورد تافيسـتوك 
ب، واملناصـر للقضـايا   ، املعادي لفكـرة اسـتمرار اإلمرباطوريـة عقـب احلـر     "املناهض لإلمربيالية"حبرص مظهر 

ويف هذا الوقت حتديدا، خالل احلرب العاملية الثانية وبعدها، بدأ فيليب يف إقامة . القومية وخباصة القومية العربية
ملـذهب الـذي   ومل يكن بالطبع لدى ستالني أدىن شك يف هويـة فـيليب أو ا  . عالقات سرية مع االحتاد السوفييت

  .يليب الظاهري لتفكيك اإلمرباطورية الربيطانية قد ميثل أرضية للتعاونأن سعي ف ىيعرب عنه، غري أنه رأ
فبوصـفه  . أقـدم وأكثـر دقـة    ،لكن صالت فيليب يف االحتاد السوفييت عملت من خالل قنوات أخـرى أكـرب  

ت، املتخصصـني يف  يعضوا بارزا يف جملس املستشرقني، حظي فيليب بصالت وثيقة مع كبـار األسـاتذة السـوفي   
مة صـ وكان جملس املستشرقني، الـذي ينعقـد كـل بضـع سـنوات يف عا     . م والشرق والعامل العريب واهلنداإلسال

خمتلفة من عواصم العامل، حركة تأسست يف الثمانيات من القرن التاسع عشر، واستمرت طوال القرن العشرين 
  .كمشروع مشترك بني املخابرات الربيطانية واليسوعيني

ملية الثانية وبعدها، كان من بني أساتذة ورعاة فيليب مونسينييه جونزاج ريكمـانز،  والحقًا، قبل احلرب العا
لـو  "كان ريكمانز مـن منـارات حركـة املستشـرقني، ومؤلـف      . وهو قس يسوعي من جامعة لوفني يف بلجيكا

ليا وكان اجتماع فيليب مع جاك، ابن ريكمانز، رمزا مثا ).le Museon of louvain(" ميوسيون أوف لوفني
اليسوعي يف الشرق األوسط، والثالثي الذي جاب سويا أحناء اململكة العربية  -للزواج االستراتيجي الربيطاين

  .السعودية
وكان مما يسعى فيليب وعائلة ريكمانز إلثباته يف تلك الفترة، هو وجود حركـات جاهليـة يف شـبه اجلزيـرة     

ق استكشاف املواقع األثريـة وتـدوين مالحظـات كـثرية     حيث كان فيليب وريكمانز يبحثان، عن طري. العربية
مادية ميكن أن متثل قاعدة لقيـام حركـة جديـدة مناهضـة لإلسـالم، تـرتبط باآلهلـة القبليـة         " حتف"للغاية، عن 

لقد كانت مثل هذه اآلهلة . اليت سادت عبادا شبه اجلزيرة العربية قبل جميء النيب حممد" الالت"القدمية، مثل 
  .غذت احلركات الصوفية والعشائر املناهضة لإلسالم يف فترة فيليبهي اليت 

شك أن جملس املستشرقني قد ظهر إىل الوجود يف الفترة ذاا اليت بدأت فيها احلركة اإلسالمية الشاملة وال
ت ، والـيت كانـ  "العروة الوثيق جلمال الدين ألفغاين وحممد عبـده "يف الظهور يف أفغانستان، واليت محلت اسم 

ومع مطلع القرن، كان األفغاين نفسه . مفرخة اجلمعيات الربيطانية املاسونية احلرة يف كل أحناء العامل اإلسالمي
كثري الزيارة لروسيا القيصرية، حيث تواصل هناك مع تلك القوى املوجودة يف روسيا، واليت صارت بعد ذلك 

الشـاملة،  " سـالف "سـوفيتية، والفوضـويني وحركـة    قيادة األجنحة التروتسكية والبخارية للحركة الشيوعية ال



 

 

   

ونظرا لكوا يف مأمن من التعرض لإلبادة على يد الثـورة،  . وخباصة األساتذة الروس واملتخصصني يف اإلسالم
  . استمرت شبكات األفغاين يف روسيا لتصبح من املتعاونني مع فيليب

  واآلن ماذا عن ابن سان جون فيليب؟
تيمنـا  " كـيم "يان راسل فيليب، املولود يف اهلند خالل فترة خدمة والده يف املخابرات، مت تلقيب هارولد أدر

" اللعبـة الكـربى  "بالصيب بطل رواية روديارد كيبلنغ الذي ذهب للعمـل لصـاحل املخـابرات الربيطانيـة، لـتعلم      
سار فيليب علـى خطـى    ويف فترة الثالثينات،. اخلاصة باحلرب مع روسيا للسيطرة على األراضي اليورو آسيوية

نضم كيم فيليب إىل بعض األصدقاء يف مجعية سرية تعرف اوهناك . والده والتحق بكلية ترنيت جبامعة كمربيدج
وكان من بني زمالئه يف هذا النادي، دونالد ماكلني، وجاي برغيس وأنتـوين بلنـت، واألخـري    . بنادي الرسل

  .براون يف القرن التاسع عشر -يق بلنتبلنت الشهري، عضو فر. هو من ساللة ويلفريد س
ومبوافقة والده، انضم كيم فيليب إىل احلركة الشيوعية واالشتراكية أثناء دراسته يف الكلية، واعتنق صـراحة  
أكثر القضايا اإلصالحية االجتماعية والقضايا الليربالية األكثر راديكاليـة الـيت تبنتـها احلركـة املناصـرة لالحتـاد       

وخالل إقامته يف فيينا، النمسـا، تـواردت األنبـاء أن كـيم فـيليب مت تعيينـه يف شـبكة        . ذه الفترةالسوفييت يف ه
وعلى الرغم من ذلـك، يعـد جولـة مـوجزة يف إسـبانيا كمراسـل       . االستخبارات السوفيتية يف أوائل الثالثينات

ويف مواضع متعددة  ).٦-MI(بية أجنيب، وهي وظيفة وفرها له والده، مت إدخاله إىل املخابرات الربيطانية األجن
يف مسريته الوظيفية، أدار كيم فيليب مكتب املخابرات الربيطانية األجنبية يف آيربيـا، ومكتبـها السـوفييت، ويف    
فترة تأسيس االستخبارات املركزية األمريكية خـالل احلـرب العامليـة الثانيـة، كـان رئـيس حمطـة للمخـابرات         

  . الربيطانية يف واشنطن دي سي
، سرت شـائعات أن فـيليب متـورط يف ارتـداد اثـنني مـن زمالئـه يف املخـابرات الربيطانيـة          ١٩٥١ويف عام 

وعلى الرغم من تلك الشائعات، سمح له بالبقاء يف اخلدمـة  . األجنبية، بريغس وماكلني، إىل االحتاد السوفييت
الفترة بنقل األسرار الربيطانية واألمريكيـة  النشطة يف املخابرات الربيطانية األجنبية، وزعم أنه كان يقوم خالل 

يف الواقع، قام فيليب قطعا بنقل أسـرار االسـتخبارات األمريكيـة إىل موسـكو، إال أنـه مـن غـري        . (إىل موسكو
  !)املرجح أنه قد خان قيادته الربيطانية بتسريب أي شيء ذي قيمة للسوفيت

يف فضـيحة بريغـيس   " الرجـل الثالـث  "م بلقـب  ، لُقـب فـيليب علـى الصـعيد العـا     ١٩٥٥ومع هذا، يف عام 
" مسـؤول "وماكلني، ومت نقله من منصبه إىل منصـب أقـل يف املخـابرات الربيطانيـة األجنبيـة، ليشـغل وظيفـة        

ويف هــذا املنصــب، ظــل كــيم فــيليب يعمــل حلقــة وصــل بــني املخــابرات الســوفيتية . اســتخبارايت يف بــريوت
وأما على اجلانب العلين، عمـل كـيم   . زة املخابرات العربية واإلسرائيليةواملخابرات الربيطانية والعديد من أجه

  .اللندنيتني" إيكونومست"و" أوبزيرفر"مراسالً جلريديت  ١٩٥٥فيليب بعد عام 



     

 

   

وفور وصوله إىل بريوت، استطاع فيليب األب تعريف ابنه كيم بكل معارفه يف الشرق األوسـط، بـدًءا مـن    
دية وقادة الفيلق العريب األردين وحىت عمالء املوساد اإلسرائيلي وكل الشخصيات شيوخ اململكة العربية السعو

  .السرية اللبنانية من كل الفئات
، أوضـح سـان   ١٩٦٠وحىت سبتمرب  ١٩٥٥ومنذ عام . سافر فيليب األب واالبن سويا إىل الشرق األوسط

سلمني الربيطانية يف العامل العريب، وعلى جون فيليب البنه كل اخليوط، وخباصة تعريفه على شبكات اإلخوان امل
" اليسـارية "ااالت االستخباراتية الكبرية اليت تعاونت فيها املخابرات الربيطانية والسـوفيتية لـدعم احلركـات    

وذا صار كيم فيليب صديقًا محيمـا للعديـد مـن األحـزاب الشـيوعية العربيـة، مثـل حـزب تـوده          . والشيوعية
ويف . اليسارية والناصرية اللبنانية، وفصيل ميشيل عفلق حزب البعث العـريب االشـتراكي   اإليراين، واحلركات

  .كلٍ من هذه احلركات، كان للمخابرات الربيطانية تاريخ طويل من التوغل، بل والسيطرة الكلية الفعالة
  ".ملللأنا أشعر با: "، تويف هاري سان جون بريدجري فيليب، وكانت آخر كلماته١٩٦٠ويف سبتمرب 

يف العمل كهمزة وصل للمخابرات الربيطانية يف بريوت، حيث واصل مترير املعلومات " فيليب"واستمر كيم 
، دخـل الشـرق األوسـط يف    ١٩٦٣و ١٩٦٢ويف عـامي  . إىل املخـابرات السـوفيتية  ) وأحيانا نفي املعلومـات (

الستقرار الشاه، مثرية أعمال الشـغب   يف إيران أطلقت املخابرات الربيطانية محلة زعزعتها. خضم أزمة خطرية
، اختفى كيم فيليب بينما هو يف طريقه ١٩٦٣ويف يناير . والتمرد املناهض للشاه على يد أنصار آية اهللا اخلميين

من فرباير، استوىل حزب البعث على مقاليد احلكم يف  ٨ويف الشهر التايل، يف . إىل حفل دبلوماسي يف بريوت
وبدأت سوريا . من مارس ٨بعث ذاته، باإلطاحة باحلكومة العراقية يف الشهر التايل، يف سوريا، مث قام حزب ال

والعراق حمادثات فورية عن الوحـدة السياسـية، وتنبـأت الصـحف الربيطانيـة واألمريكيـة بالسـقوط الوشـيك         
وصلت إىل قدر مـن   ويف خضم هذه األزمة، اليت. لألنظمة املوالية للغرب يف األردن واململكة العربية السعودية

فجـأة، يف  " كـيم فـيليب  "الرعب يف عواصم غربية بعينها، وخباصة فرنسا وإيطاليا وأملانيا الغربية واليابان، ظهر 
لقد جنح اجلاسوس الربيطـاين احملنـك والعميـل الثالثـي، وسـط أزمـة الشـرق        . ، يف موسكو١٩٦٣أبريل عام 

  .نفسه واالنسالل إىل االحتاد السوفييت ذاته" غسل"األوسط اليت يرجع الفضل إليه جزئيا فيها، يف 
، ١٩٧٨ويف عام . ، عمل كيم فيليب كضابط نشط يف املخابرات السوفيتيةفما بعدهاوبدًءا من هذه النقطة 

  الصـادرة عـن رابطـة    " جورنـال "عندما كانـت ثـورة اخلمـيين يف طريقهـا للوقـوع يف إيـران، أشـارت دوريـة         
باإلخوان املسلمني، إىل منصب فيليب كمنسق سياسات وزارة اخلارجية السـوفيتية   العامل اإلسالمي ذات الصلة

ويف العام التايل حصل فـيليب علـى ترقيـة ليصـبح اجلنـرال      . حيال سوريا والعراق واألردن وشبه اجلزيرة العربية
" الرسـل "ناشـطي  وخالل هذه الفتـرة، كـان ل  . فيليب يف املخابرات السوفيتية، وهو املنصب الذي يشغله حاليا

يف كمربيدج تأثريا كبريا على السياسة السوفيتية حيال ثـورة اخلمـيين واإلخـوان املسـلمني يف     " دارك إيدجز"و
  .العامل العريب



 

 

   

، مل تحل بعد، على حد علم االستخبارات املركزية األمريكية، "الرجل الثالث"وال تزال قضية كيم فيليب، 
  .كثر من صعيدوال يزال امللف مفتوحا على أ

العميل اخلفي للمخابرات "ال يزال يطرح أسئلة تنعكس اليوم يف البحث املستمر عن  ١٩٦٣إن ارتداده عام 
االسـتخبارات  " إخفـاق "كما أن هناك أسئلة أخرى مطروحة عـن  . يف مناصب مرموقة يف واشنطن" السوفيتية

عميـل اخلفـي للمخـابرات    لا"البحـث عـن    املركزية األمريكية يف منع وصول اخلمـيين للحكـم، تتخلـل عمليـة    
  ، فما هي احلقيقة؟"السوفيتية

عميـل خفـي للمخـابرات    "ليس هناك، ومل يكن هناك أبـدا  : بصفة عامة، يتمثل حل هذه املشكلة فيما يلي
بل تكمن املشكلة يف وجود جتمع معني يف احمليط االستخبارايت األمريكي، خيضع منذ بدايتـه أثنـاء   ". السوفيتية

الكنديـة، والـيت ذاع    –رب العاملية الثانية، للهيئة التنفيذية للعمليات اخلاصة، اخلاضعة للسيطرة الربيطانيـة  احل
ويلتف هذا التجمع حول عائالت قوية وثروات مالية بعينها يف السـاحل الشـرقي، والـيت    . صيتها أثناء احلرب

وتشـمل  . نشأها سري وليام ستيفنسون قبـل ذلـك  تشكَّل ذراع عملياا االستخباراتية على يد الشبكات اليت أ
هذه التجمعات احلزب االشتراكي القدمي وشبكات جلنة العمـال اليهوديـة، والشـبكات االسـتخباراتية احمليطـة      
باألمساء اليت درا فيليب، واليت تشمل جيمس جيسـوس أجنلتـون وجـاي الفسـتون وإيـرفنج بـراون وإيـرفنج        

زروي ماكلني احمليطة مبنظمة األمم املتحدة؛ والشبكات الكندية اليسوعية اليت سوال؛ باإلضافة إىل شبكات فيت
يف أمريكا الالتينية، وجناح جابوتنسكي الصاعد جمددا يف احلركة الصهيونية؛ " الدين التحرري"تدير عمليات 

  .واإلخوان املسلمون يف اإلسالم
لــيت متــارس نشــاطها يف الواليــات املتحــدة، وال شـك أن قائمــة املــتحكمني الربيطــانيني يف هــذه الشــبكة ا 

يتحكمون كذلك، يف االحتاد السوفييت، يف أجزاء عديدة من املؤسسة االسـتخباراتية السـوفيتية، مبـا يف ذلـك     
اليت عني فيها دونالد ماكلني، باإلضـافة إىل   )IMEMO(جلنة خرباء معهد االقتصاد العاملي والعالقات الدولية 

وهـذه هـي قطاعـات اإلدارة    . ابرات السوفيتية ووزارة اخلارجيـة، الـيت عـين فيهـا فـيليب     تلك األجزاء من املخ
  .ومشروعات صراع الطبقات" العامل الثالث"السوفيتية، اليت تعاين من هوس حبركات التحرير يف 

عميــل ســري للمخــابرات "حيــاول الــبعض أن يعزوهــا إىل " تســرب اســتخبارايت"ومــا يبــدو أنــه مشــكلة 
، سيثبت يف النهاية أنه ترتيبٍ، يتم فيه التحكم يف القسم األكرب من املخابرات األمريكية وقسم مـن  "السوفيتية

يف " الكنديـة ") SOE( املخابرات الروسية، عن طريق الكيان املهيمن ذاته وهو جتمع هيئـة العمليـات اخلاصـة   
ف تواطـأ منـاهض متقـد باحلمـاس     ولعل هذا هو ما يفسر، إىل جانب أشياء أخرى، كيـ . املخابرات الربيطانية

وهـذه املعلومـات قـد    . للشيوعية مثل السيد برجيينيسكي، مع املخابرات السوفيتية إليصال اخلميين إىل احلكـم 
الرجـل  "فـيليب، أو  " كـيم "دفنت مجيعها يف امللف الذي مل يتضح بعد، امللف اخلـاص ارولـد أدريـان راسـل     

  ". الثالث
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